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BBEEVVEEZZEETTŐŐ  

 

A gazdasági szervezet a költségvetési szerv, a gazdálkodás megszervezéséért és 

irányításáért, a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a 

pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelős szervezeti egység.  

A gazdasági szervezet ellátja: 

 a költségvetési szerv költségvetésének előirányzatai tekintetében a 
gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos 
feladatokat, 

 a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési szerv 
vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, 
hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat, és 

 a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv gazdálkodási feladatait. 
 
A gazdasági szervezetnek a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. 

rendelet) értelmében ügyrenddel kell rendelkeznie.  

A költségvetési szerv belső szabályzatban rendezi a működéséhez, gazdálkodásához 

kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket. A 

gazdasági szervezet ügyrendjében nem kell szabályozni a kiadott szabályzatokban 

rendezett kérdéseket. Ha a gazdasági szervezet feladatait több szervezeti egység látja el, 

a szervezeti egységeknek külön-külön kell rendelkezniük ügyrenddel, de a gazdasági 

szervezet egészére nézve nem kell külön ügyrendet készíteni. 

A költségvetési szerv szervezeti egységei által ellátott feladatok munkafolyamatainak 

leírását, a szervezeti egység vezetőinek és alkalmazottainak feladat- és hatáskörét 

(munkakörét), a helyettesítés rendjét, továbbá a szervezeti egység költségvetési szerven 

belüli belső és azon kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait – ha azokról a 

szervezeti és működési szabályzat vagy a költségvetési szerv más szabályzata nem 

rendelkezik – a szervezeti egységek ügyrendje tartalmazza. 

 

AA  SSEEMMMMEELLWWEEIISS  EEGGYYEETTEEMM  GGAAZZDDAASSÁÁGGII  SSZZEERRVVEEZZEETTEE 

A Semmelweis Egyetem (továbbiakban Egyetem) gazdasági feladatait központi 

tevékenység keretében a Gazdasági Műszaki Főigazgatóság (továbbiakban GMF) látja 

el, néhány vonatkozásban külső szolgáltató közreműködésével, a felelősség átruházása 

nélkül. 

Az Egyetem nagyságrendje, oktatási, kutatási, betegellátási feladatvégzése olyan 

decentralizált gazdálkodási rendszer működtetését tette szükségessé, amelynek 

keretében a központi tevékenységen kívül, a karok, tömbök, szervezeti egységek 
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gazdasági igazgatói, gazdasági vezetői, ügyintézői biztosítják a hálózati gazdasági 

feladatok ellátását. 

A GMF vezetője a gazdasági-műszaki főigazgató (továbbiakban gazdasági főigazgató). 

Az általa irányított szervezethez központi igazgatóságok és tömbigazgatóságok 

tartoznak. A szervezeti egységeknél folyó gazdasági tevékenység szakmai irányítása és 

a gazdasági vezető felett a munkáltatói jogkör gyakorlása a gazdasági főigazgató 

feladata. Az intézeteknél, klinikáknál gazdasági feladatokat ellátó közvetlen 

munkavégzéssel kapcsolatos munkáltatói jogokat a szervezeti egységvezető gyakorolja. 

A GMF szervezetébe tartozó valamennyi központi igazgatóság és tömbigazgatóság 

munkafolyamatainak leírását, a szervezeti egység vezetőinek és alkalmazottainak 

munkakörét, a helyettesítés rendjét, továbbá a szervezeti egység belső és külső 

kapcsolattartását a minőségbiztosítási rendszer keretében kidolgozott, az Egyetem 

honlapján hozzáférhető egységszintű működési szabályzatok részletesen, egyedileg 

tartalmazzák. Az egységszintű szabályzatok mellett az irányításért felelős gazdasági 

főigazgató, és az általa irányított igazgatóságok feladatait átfogóan a Gazdasági 

Ügyrend mutatja be. 

Az Alapító Okirat tartalmazza az Egyetemhez rendelt azon két költségvetési szerv nevét, 

amelyek gazdálkodási feladatellátása elsősorban a Pénzügyi Igazgatóság, és az adott 

szervezet gazdasági munkatársa által valósul meg. 

 

A GMF SZERVEZETE 

A gazdasági főigazgató irányítása alá tartoznak: koordinációs igazgató, titkársági 

munkatársak, a központi igazgatóságok, és a tömbigazgatóságok. 

A/ KÖZPONTI IGAZGATÓSÁGOK 
1. Pénzügyi Igazgatóság 

2. Kontrolling Igazgatóság 

3. Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóság 

4. Üzemeltetési és Szolgáltatási Igazgatóság 

5. Biztonságtechnikai és Logisztikai Igazgatóság 

B/ TÖMBIGAZGATÓSÁGOK 
1. EOK Gazdasági és Üzemeltetési Igazgatóság 

2. Kútvölgyi Klinikai Tömb Gazdasági és Üzemeltetési Igazgatóság 

3. NET Gazdasági és Üzemeltetési Igazgatóság 

4. Városmajori Klinikák Gazdasági és Üzemeltetési Igazgatósága 

 

http://www.sote.hu/intezetek/?inst_id=267
http://www.sote.hu/intezetek/?inst_id=286
http://www.sote.hu/intezetek/?inst_id=278
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Az organogramot az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

11..  GGAAZZDDAASSÁÁGGII  FFŐŐIIGGAAZZGGAATTÓÓ  FFEELLAADDAATTAAII,,  HHAATTÁÁSS  --  ÉÉSS  

JJOOGGKKÖÖRREE  
 

A gazdasági főigazgató az Egyetem működésével összefüggő gazdasági, műszaki, 

pénzügyi feladatait a rektor közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. 

A központi igazgatók munkáltatója a Rektor, a gazdasági főigazgató a GMF-hez tartozó 

osztályvezetők és az Egyetem szervezeti egységeinek gazdasági igazgatói és gazdasági 

vezetői felett gyakorol munkáltatói jogkört. 

Feladatai: 

 Az Egyetem gazdálkodási rendszerének kialakítása, irányítása, szabályozása, 

működtetése, működésének ellenőrzése, folyamatos korszerűsítése. 

 Meghatározza a GMF szervezeti felépítését, gondoskodik a működéséhez 

szükséges személyi, tárgyi feltételek fedezetéről. 

 Iránymutatást ad a gazdálkodási, könyvvezetési, adatszolgáltatási feladatok 
ellátásáért felelős közalkalmazottaknak, gazdasági intézkedéseket hoz. 

 A költségvetési előirányzattal, a testületi döntésekkel összhangban a vezetői 
költségvetésben meghatározza a működtetéshez szükséges kereteket, ellenőrzi 
azok felhasználását. 

 Gondoskodik a gazdasági folyamatok működéséről, gazdálkodási tevékenységek 

belső szervezettségének, szabályszerűségének feltételrendszeréről, azok 

betartatásáról, korszerűsítéséről. 

 Kapcsolattartás minisztériumokkal, hatóságokkal, polgármesteri hivatalok 

illetékes vezetőivel, igény szerint az egyetemi szállítókkal, beruházást, felújítást 

és szolgáltatást végző szervezetekkel. 

 Gazdasági, pénzügyi, valamint műszaki kérdésekben biztosítja az összehangolt 

együttműködést a GMF, a Szenátus, a Karok, és a Doktori Iskola között. 

 Gondoskodik a gazdálkodáshoz szükséges gazdasági adatok és információk 

nyilvántartásáról az Egyetem és a Karok, továbbá a gazdálkodó szervezetek 

részére adatok, információk hozzáférhetővé tételéről, szolgáltatásáról. 

 Az Egyetem által alapított gazdasági társaságok alapításának előkészítése és 
koordinálása, működésük felügyelete, 

 Feladata az egyedi, kiemelt projektek lebonyolításának koordinálása, ellenőrzése. 
 Figyelemmel kíséri a területet érintő törvényeket, jogszabályokat, utasításokat, 

ellenőrzi megvalósításukat. 

 FEUVE rendszer működtetése. 
 Értekezleteken részvétel, folyamatos kommunikáció az egyetemi vezetéssel, 

központi szervek, klinikák, intézetek vezetőivel, gazdasági vezetőkkel. 
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 Heti gyakorisággal – főigazgatói értekezlet keretében – összehangolja, operatív 

módon irányítja a feladatok megvalósulását, beszámoltatja és tájékoztatja 

vezetőit. 

 

A gazdasági főigazgató és titkársága feladata a Szenátus, és a Gazdasági Tanács ülései 

anyagainak előkészítése az alábbi témákban: 

 intézményfejlesztési terv, 
 költségvetés és beszámoló, 
 számviteli rend, 
 fejlesztések indítása, 
 gazdálkodó szervezet alapítása, részesedés szerzés, együttműködés, 
 ingatlan vagyon hasznosítása, elidegenítése, 
 együttműködés más felsőoktatási intézménnyel, 
 az Egyetem gazdasági szervezetének átalakítása, szervezeti egység létesítése, 

megszüntetése. 
 
Helyettese: a feladattal megbízott igazgató 
 

Ellenőrzési feladatai: 

Kiemelt vezetői ellenőrzés: 

- havonta a gazdálkodási keretek betartásának és az erre irányuló intézkedések 

ellenőrzése,  

- hetente a likviditás ellenőrzése, 

- külső ellenőrző szervek által előírt feladatok végrehajtásának ellenőrzése, 

Munkafolyamatba épített rendszeres ellenőrzés: 

- havonta a Szenátus, a gazdasági főigazgatói körlevelek, utasítások, értekezleti 

határozatok végrehajtásának ellenőrzése, 

- hetente az ügymenet folyamatossága céljából a határidő nyilvántartás 

ellenőrzése, 

- naponta az aláírási jogkör gyakorlása során az aláírandó kimenő iratok tartalmi 

és formai ellenőrzése. 

 

Hatás- és jogköre: 

 A rektori kötelezettségvállalások ellenjegyzése, GMF-en a kötelezettség-vállalási 
jogkör gyakorlása és delegálása. 

 Ellenjegyzési, érvényesítési jogkör gyakorlása és delegálása. 
 Munkáltatói jogkör gyakorlása az SZMSZ-ben foglaltak szerint. 
 Jogszabályoktól, vagy egyetemi szabályozástól eltérő működés esetén 

szankcionálást kezdeményezhet a gazdálkodási önállóságot korlátozó döntés 
meghozatalára, bármely gazdálkodó szervezeti egységre vonatkozóan. 

 Javaslatot tehet belső ellenőrzésre, feladata az ellenőrzés eredményeinek 
hasznosítása. 

 Aláírási, kiadmányozási, utalványozási jogkörrel rendelkezik. 
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 Rendszeres kapcsolatot tart az Egyetem és a karok vezetőivel, a központi szervek 

vezetőivel. A vezetői körnek címzett ügyiratok aláírója. 

 Tagja a Szenátusnak. 

 Jogosult a hatáskörébe tartozó operatív gazdasági intézkedések meghozatalára, 

gazdasági értekezletek összehívására. 

Felelős 

 Jogszabályokban foglaltak betartásáért és betartatásáért. 

 Az Egyetemi gazdálkodási tevékenység irányításáért, a gazdasági egyensúly 

fenntartásáért. 

 Feladatai ellátásáért, a gazdálkodási keretek betartatásáért. 

 A Rektor által aláírandó szerződések gazdasági ellenjegyzéséért. 

 A GMF-hez tartozó feladatok megbízható elvégzéséért, a vezetése alá rendelt 

szervezetek tevékenységéért, a munkafegyelem, határidők betartásáért. 

 A GMF működési feltételeinek biztosításáért, a rendszeres gazdasági 

adatszolgáltatásért, felettese tájékoztatásáért. 

 Adatszolgáltatási kötelezettségek rendszeres teljesítéséért. 

Felelőssége nem érinti a költségvetési szerv vezetője vagy az egyes ügyekért felelős 

alkalmazottak felelősségét. 

 

22..  KKÖÖZZPPOONNTTII  IIGGAAZZGGAATTÓÓSSÁÁGGOOKK 

 

22..11..  PPÉÉNNZZÜÜGGYYII  IIGGAAZZGGAATTÓÓSSÁÁGG  
 

SZERVEZETE 

Felelős vezetője az igazgató, közvetlen munkatársai: osztályvezetők, titkárnők, 

iratkezelő, jogász, ügyvivő szakértő.  

Irányításával működik: Pénzügyi Osztály, Számviteli Osztály, Bérosztály. 

 

Pénzügyi Osztályhoz tartozó csoportok: 

- Pénzforgalmi Csoport 

- Devizatandíjas Csoport 

- Bevételt kezelő Csoport 

- Bankforgalmi Csoport 

- Támogatás Koordinációs Csoport 

 

Számviteli Osztályhoz tartozó csoportok: 
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- Eszközanalitika Csoport 

- Főkönyvi könyvelési Csoport 

- Leltárellenőrzési Csoport 

 

Bérosztályhoz 2 csoport tartozik, és 1 fő irattáros 

- Bérszámfejtés 

- Társadalombiztosítási Csoport. 

 

PÉNZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAI 

 Biztosítani az Egyetem költségvetési pénzgazdálkodással és 

vagyonnyilvántartással összefüggő feladatok jogszabályoknak megfelelő 

tervezését, belső szabályozását és az előírásoknak megfelelő végrehajtását, 

beszámolását. 

 Irányítani az Igazgatóság területén a számviteli, nyilvántartási és bizonylati rend 

megszervezését, folyamatos korszerűsítését. 

 Biztosítani a költségvetési és pénzügyi fegyelem betartását és betartatását az 

Egyetemen belüli szabályozás által. A Számlarend, Számlatükör, és egyéb a 

pénzügyi tevékenység viteléhez kapcsolódó szabályzatok összeállítása, ezekben a 

költségvetési, tervezési, gazdálkodási, beszámolási jogszabályok érvényesítése. 

 A költségvetési előirányzatok egyetemi szintű vezetése, módosítása forrásokra 

bontottan. 

 A likviditás tervezés és pénzügyi likviditás folyamatos figyelemmel kísérése, 

megtartása. 

 Az Egyetem Szenátusa elé terjesztendő előirányzatok, beszámolók és tájékoztatók 

előkészítése, társ igazgatóságokkal való összehangolása. 

 A költségvetési előirányzatok módosulásáról, felhasználásának alakulásáról 

rendszeresen tájékoztatás. 

 Az Igazgatóság munkájához tartozó jogszabályok és egyetemi előírások betartása, 

illetve betartatása, az előírt nyilvántartások vezetésének és helyességének, 

valamint az Igazgatóság funkcionális ellenőrzésének biztosítása. 

 Munkafolyamatba épített ellenőrzés. 

 Az ügyiratok feldolgozásának, határozatok teljesítésének, válaszlevelek 

kiadásának határidőre megbízható tartalommal történő teljesítése. 

 Utalványozási jog gyakorlásakor a bizonylatok tartalmi szúrópróbaszerű 

ellenőrzése, a változtatást igénylő megállapítások írásba foglalása az Egyetem 

költségvetési és pénzügyi fegyelme érdekében. 

 A naponta a kimenő iratok tartalmi és formai ellenőrzése. 

 A jogviszony megszűnéséig terjedő időszakban elvégzendő, valamint egyéb, 

bérjellegű kifizetéssel járó bérügyi és társadalombiztosítási feladatok ellátása. 

 Statisztikai és egyéb adatszolgáltatás. 
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 A közalkalmazotti jogviszony fennállása alatti módosítások végrehajtása, 

jogszabály által kötelezően előírt jogosultság teljesítése, a tartós távollétekhez 

(pl.: GYES, GYED) kapcsolódó feladatok ellátatása, a közalkalmazotti jogviszony 

megszűnésekor elszámoltatás, az igazolások kiadatása, 

 Megbízási szerződésekkel kapcsolatos ügyek intéztetése, 

 Nyugdíjaztatás előkészíttetése, 

 Ösztöndíjasokkal kapcsolatos feladatok ellátatása, 

 Illetmény, megbízási díj és egyéb juttatások számfejtetése és utaltatása, 

 Munkáltatói adóelszámoláshoz, adóbevalláshoz, társadalombiztosítási és 

családtámogatási ellátás folyósításához és egyéb célból szükséges igazolások 

kiadatása és adatszolgáltatások elvégeztetése, 

 Tartozások levonása, kártérítések utalása, önkéntes és magán nyugdíjpénztári 

tagsággal kapcsolatos ügyek intéztetése, pénzintézeti számlaszámok és távollétek 

nyilvántartatása, karbantartatása 

 Társadalombiztosítási kifizetőhelyként eljárva a társadalombiztosítási ellátások 

iránti igények elbíráltatása, folyósíttatása, betegszabadság nyilvántartatása. 

 Dokumentumok irattárazása. 

 Kapcsolattartás egyetemen belüli és a feladatokhoz szükséges külső 

szervezetekkel. 

 Szükséges nyilvántartások, bizonylati rend és információk áramlásának 

megszervezése, az adatszolgáltatási és információs feladatok ellátása. 

 Az igazgatóság hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának megszervezése, 

ütemezése, a feladatellátás minőségének és hatékonyságának fejlesztése, a 

szakmai továbbképzés biztosítása. 

 

2.1.1. PÉNZÜGYI OSZTÁLY FELADATAI 

 Az Osztály munkáját érintő jogszabályok, külső, belső utasítások figyelemmel 

kísérése, az azokban foglaltak maradéktalan végrehajtása, végrehajtatása. 

 Az Osztályon levő nyilvántartások, analitikák vezetése, a bizonylati rend, és az 

információáramlás megszervezése. 

 Pénztárellenőri feladatok ellátása. 

 A társosztályok közreműködésével a beszámoló jelentések elkészítése. 

 A belső és külső ellenőrzés részére adatok és dokumentumok biztosítása, 

intézkedés a feltárt hiányosságokra,  

 Kapcsolattartás az Egyetem szervezeti egységeivel, felügyeleti szervekkel.  

 Pénztárellenőri feladatok ellátása. 

 Az általános forgalmi adó befizetése a rendeletben előírt határidőnek 

megfelelően.  

 Az adóbevallások elkészítése.  
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 Az éves költségvetés összeállítása. 

 A költségvetési előirányzatok változásainak nyilvántartása. 

 Támogatások, szerződéses munkák pénzügyeinek ellátásáról, az elszámolása. 

 Utalványozási feladatatok ellátása. 

 Belső és külső levelezés, adatszolgáltatások teljesítése. 

 

2.1.2. SZÁMVITELI OSZTÁLY FELADATAI 

 Az érvényes számvitelre vonatkozó törvények, rendeletek, utasítások betartása, 

betartatása. 

 Egyetemi számlarend összeállítása, a gazdasági események könyvelése. 

 Az egyetemi költségvetés és a beszámolók elkészítése a felügyeleti szerv utasítása 

és körirata alapján. 

 Egyeztetési feladatok végrehajtása, a felmerülő hibák időbeni rendezése.  

 Számviteli bizonylatok megőrzése. 

 A Számviteli Osztályra beérkező ügyiratok elintézése. 

 A bizonylatok feldolgozás előtti alaki és tartalmi helyességének ellenőrzése. 

 Leltárellenőrzési terv elkészítése, jóváhagyatása, a leltározások elrendeléséről a 

szervezeti egységek vezetőinek és gazdasági vezetőinek kiértesítése. 

 Éves beszámoló jelentés összeállítása a leltárellenőrzésről 

 A banknál bejelentett aláírások szerint az Egyetem banki és pénztári ki- és 

befizetések utalványozása. 

 Levelek megválaszolása, adatszolgáltatások biztosítása. 

 A számviteli területet érintő külső és belső ellenőrök számára adatok 

szolgáltatása. 

 A belső könyvelési bizonylatok és egyéb írásos anyagok aláírása. 

 Rendeletek, utasítások és előírt határidők betartása. 

2.1.3. BÉROSZTÁLY FELADATAI 

 Az Osztály feladataihoz kapcsolódó jogszabályok és egyetemi előírások betartása, 

illetve betartatása, 

 A havi illetmény számfejtését követően az illetmények utalása (GIRO-posta), 

 Adatot szolgáltatás a járulékbevalláshoz. 

 Az előírt nyilvántartások vezetése. 

 A folyamatba épített rendszeres és eseti jellegű ellenőrzés. 

 A Magyar Államkincstár kiutalásainak tételes számszaki és tartalmi 

felülvizsgálata. 

 Közalkalmazottakkal kapcsolatos bérügyi adatszolgáltatások ellenőrzése,  
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 Fizetési jegyzékek, zárlati munkák, adatszolgáltatások számszaki és tartalmi 

ellenőrzése. 

 Az osztály előadóinak munkaköri leírásaiban foglalt feladatok maradéktalan és 

előírásszerű végrehajtása. 

 Kapcsolattartás társosztályok, csoportok, igazgatóságok vezetőivel, 

beosztottaival. 

 Az osztály feladatkörébe tartozó leveleket megválaszolása, adatszolgáltatásokat 

biztosítása. 

 A közvetlen munkaterületre vonatkozó külső és belső ellenőrzést végzők 

tájékoztatása, adatok szolgáltatása. 

 Belső könyvelési bizonylatok aláírása. 

 A személyi anyagok szabályszerű és biztonságos kezelése, megőrzése. 

 

22..22..     KKOONNTTRROOLLLLIINNGG  IIGGAAZZGGAATTÓÓSSÁÁGG    
 

SZERVEZETE 
Vezetője az igazgató, közvetlen munkatársai: osztályvezetők, titkárnő, gazdasági 

ügyintéző, asszisztens.  

Irányításával működik: Tervező - Elemző Osztály, Gazdasági Informatikai Osztály, 

Klinikai Informatikai Osztály, Bevételelemző Osztály. 

 

2.2.1. TERVEZŐ - ELEMZŐ OSZTÁLY  

 Az egyetem vezetői költségvetésének megtervezése 
 A terv-tény számok alakulásának figyelése, nyomon követése, elemzése 
 A szervezet kontrolling funkciójának kialakítása, folyamatos fejlesztése 
 Ad hoc kimutatások készítése 
 Szakmai segítségnyújtás és kapcsolattartás a szervezeti egységek gazdasági 

apparátusával a hatékonyabb és színvonalasabb egyetemi gazdálkodás 
megvalósulása érdekében 

 Az egyetem gazdasági informatikai rendszere (SAP) egyes moduljainak kezelése, 
fejlesztése, azokban operatív műveletek végrehajtása, adatbázisok kezelése, 
azokból információ kinyerése 
 

SAP CO modulra vonatkozóan:  

 Szervezeti struktúrák karbantartása 

 Törzsadat karbantartás 
 Keretátkönyvelések végrehajtása igény szerint.  
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 Költségnem törzsadatok (másodlagos) költségnemek módosítása 
 Költségnem csoport törzsadata (költségnem hierarchiák, költség-nem csoport 

létrehozása, áthelyezés, törlés a hierarchiában, egyértelműség vizsgálata, 
teljesség vizsgálata, költségnem-csoportok vizsgálata) 

 Költséghely törzsadatok (költséghely létrehozása, módosítása, megjelenítése, 
törlése) 

 Költséghely csoport törzsadata (standard költséghely hierarchia módosítása, 
költséghely csoport létrehozása, költséghely csoportok módosítása, költséghely 
csoportok megjelenítése) 

 Teljesítményfajta törzsadatok (teljesítményfajta karbantartása) 
 Belső rendelések (belső rendelések létrehozása és karbantartása) 
 Törzsadatok tömeges feldolgozása (költséghely-számítás törzsadatainak tömeges 

feldolgozása, rendelések gyűjtőfeldolgozása) 
 Ténykönyvelések FI modulban keletkezett kontrolling bizonylatok megjelenítése, 

(átkönyvelés kontrolling objektumok között) 
 Teljesítmény elszámolás (teljesítmény tarifák rögzítése, teljesítmény elszámolás, 

a teljesítmény elszámolás átkönyvelése)(nyomtatvány csatolva). 
 Belső szolgáltatások kiterhelése. 
 6-os térítési kategória elszámolás  
 Üzemgazdasági havi zárás (felosztások), pénzforgalmi havi zárás. 
 OKM bevételek felosztása szakfeladatokra OEP bevételek felosztása 

szakfeladatokra (Folyamatban a feladat átadása a Pénzügyi Igazgatóságnak) 
 Kommunális hulladék költségek felosztása 
 Kommunális hulladék pénzforgalmi felosztása, telefonszámlák pénzforgalmi 

felosztása, 6-os számlaosztály felosztása (társüzemek), 681-es főkönyv (irányítási 
költségek) felosztása. többi szakfeladati felosztás (Folyamatban a feladat átadása 
a Pénzügyi Igazgatóságnak) 

 Periódus-zárás, elszámolások (elosztási ciklus létrehozása, módosítása, elosztás 
végrehajtása, átterhelési ciklus létrehozása, módosítása, átterhelés végrehajtása, 
rendelés elszámolás) 

 CO-FI átforgató futtatása, periódusok nyitása/zárolása 
 Információs rendszer (általános beszámoló kiválasztás, költség nem számítás 

beszámolói, költséghely számítás beszámolói, belső rendelések beszámolói) 
 

SAP KVM modul:  

 Törzsadat karbantartás (egyedi és hierarchia karbantartás)  

 Költségkeret struktúra karbantartás 
 Keretnövelő bevételek képzése 
 Kerettervezés 
 Keretadatok rögzítése 
 Keretmódosítások (keretbetöltések, engedélyezések,pótlás,visszaadások, 

keretátcsoportosítások végrehajtása) (Nyomtatvány csatolva) 
 Keretgazdálkodás 
 Költségvetés-menedzsment könyvelései 
 Munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően, felelőse a kulcsfelhasználó 
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2.2.2. GAZDASÁGI INFORMATIKAI OSZTÁLY 
SAP modulok támogatása (az egyes moduloknak megfelelően): 

 Munkaügy-, bérszámfejtés (HR) 
 Logisztika – megrendelés – árubeérkezés – számlaigazolás, élelmezés (MM) 
 Szerződés nyilvántartási modul 
 Tárgyi eszköz, alleltár (AM) 
 Vonalkódos leltári modul 
 Pénzügy, számvitel, főkönyv, házipénztár (FI) 
 Értékesítés, kimenő számlák készítése (SD) 
 Költségvetés, egyéb keretek kezelése (KVM) 
 Kontrolling (CO) 
 Integráció SAP MedSol között 

A támogatás az alábbi feladatokra terjed ki: 

 Támogatás a GMF igazgatóságai, kulcsfelhasználói részére 
 Támogatás az egyetem szervezeti egységei gazdasági apparátusának 

(végfelhasználói részére) 
 A felsővezetők és felügyeleti szervek részére adatszolgáltatás biztosítása 
 Együttműködés az egyetemre kihelyezett ISH Informatikai KFT Support 

(továbbiakban ISH), továbbá a SAP Hungary és az egyetemi Informatikai 
Igazgatóság munkatársaival 

 Együttműködés az osztály üzemeltetőivel 
 Rendszerműködési hibák bejelentése, illetve közreműködés a hiba 

behatárolásában, elhárításában 
 Oktatás a kulcsfelhasználók, végfelhasználók részére 
 Új fejlesztések készítése 
 SAP üzemeltetés az Üzemeltetési Szabályzatban leírtaknak megfelelően. 

Saját fejlesztésű gazdasági rendszerek supportja, lekérdezések, SAP 

interfészek biztosítása: 

 Munkaügyi és bérgazdálkodási 
 Pénzforgalmi, gazdálkodási (ebből: „MATÁV” számlák feldolgozása: maradó 

rendszer, havi interfész biztosítása) 
 Készletgazdálkodási 
 Raktári on-line rendelés 
 Nagy értékű tárgyi eszközgazdálkodási 
 Kis értékű tárgyi eszközgazdálkodási programok 
 Ingatlan nyilvántartás 
 GMF Szolgáltatások terhelése SAP interfész biztosítása 
 Kötelezettség-vállalás 

 

Az egyetem által vásárolt, illetve a kötelezően elrendelt gazdasági rendszerek 

felügyelete: 
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 Pénzügyi osztályon működő kincstári utalási alrendszer 
 „Adminisztrátor ügyviteli (Iktató) rendszer 
 Neptun (Egységes Tanulmányi Rendszer) 
 Felvételi rendszer 
 Gazdálkodási feladatok az egyetem szabályzatainak megfelelően. 
 SE honlap/SAP hírek és Gazdasági - Műszaki Főigazgatóság körlevelek lapjának 

szerkesztése 
 

2.2.3. KLINIKAI IFORMATIKAI OSZTÁLY  
Az egyetemen használt számítógépes beteg-nyilvántartási rendszer (MEDSOL) 

szervezési, üzemeltetési, adatkezelési, adatlekérdezési tevékenységeit ellátó 

szervezeti egység, amely ellátja a finanszírozói adatforgalom belső 

munkamegosztásból adódó teendőit, informatikailag támogatja a klinikai 

végfelhasználókat és egyedi feladatokra programokat fejleszt. Az osztály 

tevékenysége az alábbi feladatcsoportokra terjed ki: 

 Havi jelentések készítésével, feldolgozásával kapcsolatos feladatok 
 Visszaigazolások, finanszírozói elszámolások feldolgozása 
 Üzemeltetési tevékenység 
 Programfejlesztés 
 Ad-hoc adatfeldolgozási és adatlekérdezési feladatok. 
 A feladatcsoportok részletezése, az egyes feladatok pontos leírása és időbeli, ill. 

térbeli meghatározása az Klinikai Informatikai Osztály feladatai és adatáramlási 
útvonalai” c. táblázatban találhatóak 

 A MEDSOL üzemeltetési feladatokat a Semmelweis Egyetem Integrált Klinikai és 
Gazdasági Rendszer (IKGR) üzemeltetési szabályzata szabályozza. 

MEDSOL oktatás szervezése: 

 Az oktatást szervező feladata az oktatás időpontjának és helyszínének 
egyeztetése az Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet 
munkatársával és az ISH Kft-vel, az egyetem szervezeti egységeinek értesítése 
az oktatás időpontjáról és helyszínéről, e-mailben 

 A szervezeti egységek e-mailben megküldik a jelentkezők névsorát és 
elérhetőségét 

 Az oktatás szervezője erről visszaigazolást küld a jelentkezőknek. Az oktatás 
napján a teremben a program működőképességének ellenőrzése és a 
folyamatban személyes támogatás nyújtása. 

 

Az egyetem vezetésétől, szervezeti egységeitől egyedi lekérdezések, egyedi 

adatfeldolgozási feladatok és az ehhez szükséges programok elkészítésére irányuló 

igények, írásban vagy szóban érkezhetnek a Kontrolling Igazgatóságra. 

Az igazgató engedélyezi a feladat elvégzését. A szervezeti egység csak önmagára 
vonatkozó lekérdezéseivel közvetlenül keresheti és keresi meg az Klinikai Informatikai 
Osztály vezetőjét, aki annak végrehajtásáról dönt és intézkedik. Az Klinikai 
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Informatikai Osztály osztályvezetője fogadja, elvégezteti és ellenőrzi a feladat 
végrehajtását. 

 

2.2.4. BEVÉTELELEMZŐ OSZTÁLY  

 Részvétel az egészségügyi szolgáltatói teljesítmény és (OEP) bevételi tervek 
elkészítésében 

 A teljesítés monitorozásában 
 Az OEP által visszaigazolt teljesítmény és bevételi adatok (naturáliák, Ft) 

feldolgozásában, elemzésében és prognózisok készítésében 
 Beszámoló és mutatórendszer kialakításában, működtetésében, 

továbbfejlesztésében 
 Finanszírozási szabályok és változások nyomon követése 
 Az OEP szerződés és ÁNTSZ működési engedély törzsadatainak (struktúra, 

kapacitás, ellátási terület, TVK, EFI, stb.), illetve változásainak figyelemmel 
kisérése 

 Javaslatok készítése a betegforgalmi és teljesítmény szezonalitás figyelembe 
vételére a keretgazdálkodásban 

 Terv–tény, illetve előző év – tárgyév összehasonlítások készítése gazdálkodási 
elemzésekhez, figyelembe véve a strukturális, betegforgalmi, finanszírozási, stb., 
változásokat, a teljesítmények alakulását 

 Részvétel az egyetemi kincstári, illetve vezetői költségvetés elkészítésében. 
 A Vezetői Információs Rendszer kialakítása, fejlesztése. 

 

 

22..33..  BBEERRUUHHÁÁZZÁÁSSII  ÉÉSS  VVAAGGYYOONNGGAAZZDDÁÁLLKKOODDÁÁSSII  IIGGAAZZGGAATTÓÓSSÁÁGG  
  
SZERVEZETE  

Vezetője az igazgató, közvetlen munkatársai: osztályvezetők, titkárnő, pénzügyi 

ügyintéző.  

Irányításával működik: Építésfelügyeleti Osztály, Ingatlangazdálkodási Osztály. 

 

FELADATAI 

 Az Egyetem ingatlanvagyonának gazdálkodásával, építési felújításával és 
fejlesztésével (beruházás) kapcsolatos tevékenységek ellátása, 

 Középtávú és éves tervek elkészítése, 
 A terveztetés, a kivitelezési munkák műszaki irányítása és ellenőrzése, az e 

folyamatokhoz kapcsolódó dokumentációk kezelése, irattárazása, tervtár 
működtetése, 
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 A külső szervezetekkel együtt végzendő nagy volumenű beruházások intézése 
és megvalósítása (pl. jelentősebb pályázati kötelezettségek, PPP, vagy hasonló 
konstrukciók), 

 Az ingatlan-nyilvántartások vezetése, kapcsolódó adatszolgáltatások 
biztosítása, 

 Ingatlangazdálkodással kapcsolatos egyetemi döntések előkészítése, az 
ingatlanok hasznosításával kapcsolatos javaslatok kidolgozása, 

 A feleslegessé vált ingatlanok elidegenítése, a kapcsolódó tevékenységek (pl. 
szükséges engedélyek beszerzése, forgalmi értékbecslés, stb.) lebonyolításával, 

 Építési beruházások, felújítások terveztetése, szakvélemények elkészíttetése, az 
indokolt és szükséges igények meghatározása, 

 Részvétel a közbeszerzési dokumentációk előkészítésében, 
 Szerződések összeállításánál közreműködik a részletes műszaki tartalom 

meghatározásában, 
 A kivitelezés folyamán műszaki ellenőri tevékenység végzése, 
 Részvétel a műszaki átadás-átvételi és használatbavételi eljárások 

lebonyolításában, 
 Teljesítés igazolások kiállítása, beérkezett számlák műszaki-szakmai 

ellenőrzése, igazolása, 
 Garanciális és szavatossági ügyek intézése, 
 Részvétel az egyetemi tervezési, beszámolási folyamatban és az egyetemi 

szabályzatok, eljárási szabályok megalkotásában, a területét érintő jogszabályi 
változások ismertetése, végrehajtása, 

 Kapcsolattartás a szervezeti egységekkel, hatóságokkal. 
 

2.3.1. ÉPÍTÉS-FELÜGYELETI OSZTÁLY 
 

Egyetemi építési-beruházási (felújítási) feladatok lebonyolítása 

 Előkészítés 
- helyszíni szemle, 
- szakmai programok összeállítása, 
- költségvetési kiírások készítése, vagy készíttetése, 
- előzetes költségbecslés alapján fedezet igazoltatása, 
- valamint a közbeszerzési minősítés ügyében intézkedés. 

 Terveztetés 
- nagyobb volumenű munkák, illetve az engedélyköteles építési 

tevékenységek esetében a tervezők kiválasztása a közbeszerzés keretén 
belül pályázók közül, illetve felkérés alapján, 

- tervezés megkezdéséhez szükséges dokumentumok és tervezési 
programok összeállítása, 

- egyeztetések tervezőkkel és szakhatóságokkal, tervek ellenőrzése, 
műszaki véleményezése.  

 Lebonyolítás 
-   kivitelezők pályáztatása referenciák és bekért árajánlatok alapján, 
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-   munkaterület biztonságossá tétele és kijelölése, 
-   munkaterület átadása, 
-   határidők betartása illetve betartatása, 
-   munkavégzés helyszínén a vonatkozó munkavédelmi és egyéb előírások 

szigorú betartása és betartatása 
-   műszaki ellenőrként a vonatkozó jogszabályok szerint az építkezés 

rendszeres látogatása és az építési napló ellenőrzése és szignálása, 
-   műszaki kérdésekben döntéshozatal a helyszínen, 
-   esetleges szakhatósági ellenőrzéseken és bejárásokon való részvétel, 
-   műszaki átadás-átvételi eljárás megszervezése, lebonyolítása és 

dokumentálása a vonatkozó jogszabályok szerint. 
 Műszaki szakmai ellenőrzés 

- rendszeres helyszíni bejárásokon a technológiák, azok megfelelő 
sorrendjének ellenőrzése, 

- tervszerinti kivitelezés megkövetelése, 
- felhasznált anyagok, szerkezeti megoldások minőségének ellenőrzése, 
- vitás esetekben független szakértő bevonása, vagy anyagok és szerkezeti 

kialakítások minősíttetése. 
 

Kivitelezéshez kapcsolódó munkák lebonyolítása: (vonatkozó jogszabályok alapján) 

 munkaterület átadás-átvétele 

 szakágankénti műszaki ellenőri tevékenység végzése 

 tevékenységek összehangolása 

 műszaki átvétel intézése 

 kivitelezői számlák felülvizsgálata 

 használatbavételi engedély megszerzése 

 utó- és felülvizsgálatok teljesítése 

 garanciális ügyek intézése 

 

Koncepciók összeállítása. 

 Rövidtávú fejlesztési és beruházási, fejlesztési és felújítási terv 

(igénybejelentések alapján) 

 Hosszú távú beruházási terv készítése, melyet az Egyetem felső vezetése hagy 

jóvá 

 

A szervezeti egységek által finanszírozott építés-szerelési munkákhoz műszaki 

támogatás biztosítása (csak az egységek által kért mértékben, dokumentálásuk a 

különböző egységeknél lelhetők fel) 

 műszaki ellenőrzés, 

 műszaki átadás-átvétel lebonyolítása, 

 számla és teljesítés igazolása, 
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 garanciális bejárások megszervezése, illetve garanciális munkák bejelentése, 

megrendelése és ellenőrzése, ha a szervezeti egység erre igényt tart. 

 

2.3.2. INGATLANGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY 
 

Egyetemi ingatlanállomány nyilvántartása  

Az integrált egyetemi ingatlan nyilvántartás alapját számítógépes program képezi. A 

programhoz kapcsolódik a tervtárban elhelyezett tervrajzos nyilvántartás is.  

Ingatlanok értékesítése  

A 254/2007. (X.4.) Korm. rendeletben előírtak szerint kerül végrehajtásra: 

 Előterjesztés készítése az egyetemi Gazdasági Tanács és a Szenátus részére. 

 Gazdasági, műszaki, jogi, adminisztratív előkészítés (értékbecslés 

elkészíttetése, tulajdoni lap beszerzése, jogi helyzet rendezése, közüzemi 

tartozások rendezése stb.). 

 Nemzeti Erőforrás Minisztérium jóváhagyásának megkérése. 

 Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács hozzájárulásának megkérése. 

 Pályáztatás lebonyolítása (hirdetmény elkészítése és jóváhagyatása, 

hirdetések feladása, ingatlan ismertető anyagok készítése, ingatlan 

bemutatása, lehetséges befektetők megkeresése, pályázatok értékelése, MNV 

engedély kérése). 

 Értékesítést követően az elszámolási, jelentési kötelezettségek teljesítése, 

ingatlan nyilvántartás módosítása. 

Tervtár kezelése és karbantartása  

A tervtár csak papír alapú tervrajzokat őriz. Dokumentum csak osztályvezetői 

engedéllyel adható ki 

Adatszolgáltatás 

Egyetemünket a 2007 évi CVI törvény és a Vagyonkezelési szerződés alapján 

folyamatos és alkalomszerű adatszolgáltatási kötelezettség terheli a felügyeletet, 

vagy ellenőrzést gyakorló szervek felé (Nemzeti Erőforrás Minisztérium, MNV ZRT, 

Állami Számvevőszék, Központi Statisztikai Hivatal, stb.). 
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22..44..  ÜÜZZEEMMEELLTTEETTÉÉSSII  ÉÉSS  SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSSII  IIGGAAZZGGAATTÓÓSSÁÁGG   
  

SZERVEZETE  

Vezetője az igazgató, közvetlen munkatársai: osztályvezetők, csoportvezető, ügyvivő 

szakértő, asszisztens, titkárnő, referensek.  

Irányításával működik: Szolgáltatási Osztály; Üzemeltetési Osztály, 

Műszergazdálkodási Csoport, Gazdasági Csoport. 

 

Szolgáltatási Osztályhoz tartozó egységek: 

- Központi Textiltisztító és Javító Üzem 

- Parkfenntartás 

- Jóléti és Ellátó Csoport: 

 

Üzemeltetési Osztályhoz tartozó egységek 

- Energetikai Csoport 

- Karbantartási Csoport 

 

FELADATAI 

 Területéhez tartozó éves tervek elkészítése. 
 Karbantartások terveztetése, szakvélemények elkészíttetése, az indokolt és 

szükséges igények meghatározása. 
 Részvétel a közbeszerzési dokumentációk előkészítésében. 
 Szerződések összeállításánál közreműködés a részletes műszaki tartalom 

meghatározásában. 
 Részvétel a műszaki átadás-átvételi és használatbavételi eljárások 

lebonyolításában. 
 Teljesítés igazolások kiállítása, beérkezett számlák műszaki-szakmai 

ellenőrzése, igazolása. 
 Garanciális és szavatossági ügyek intézése. 
 A hatóságilag előírt vizsgálatok és az azt követő javítások elvégzésének 

felügyelete, koordinálása (érintésvédelem, villámvédelem, felvonók, 
emelőgépek, hegesztőgépek, földgázüzemű berendezések). 

 Klímák és liftek karbantartásának, javításának felügyelete. 
 Épületeken belüli hibaelhárításra és karbantartásra az elektromos, víz, csatorna 

és fűtési hálózatoknál, folyamatos - 24 órás - ügyelet biztosítása, a szerződött 
szolgáltató szervezet tevékenységének felügyelete. 
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 A teljes egyetemi energiaellátás biztosítása. Az energiaellátó rendszerek, 
közműhálózatok üzemeltetése, felügyelete, karbantartása.  

 Energia (villamos energia, gáz, vásárolt hőenergia) vételezési szerződések 
kötése, karbantartása. 

 Többletenergia felhasználási engedélyek kiadása, illetve a többlet biztosítása. 
 Külső szolgáltató illetve szervezeti egységek által üzemeltetett kazánházak 

szakmai felügyeletének ellátása, speciális karbantartási szerződéseinek 
felügyelete, és az Egyetem további kazántelepeinek műszaki felügyelete. 

 Az ingatlanszinten mért (vagy számított) költségek szétosztása 
költségviselőkre, felhasználókra. 

 Energiamérlegek, energia beszámolók készítése. 
 Kimutatások készítése a felhasználók illetve vezetők igényei szerint. 
 Részvétel az egyetemi tervezési, beszámolási folyamatban és az egyetemi 

szabályzatok, eljárási szabályok megalkotásában, a területét érintő jogszabályi 
változások ismertetése, végrehajtása. 

 Kapcsolattartás a szervezeti egységekkel, hatóságokkal és közmű–
szolgáltatókkal. 

 Közreműködés új orvostechnikai műszerek, berendezések, letelepítésében. 
 A már meglévő és a beszerzésre kerülő berendezések, műszerek központi 

nyilvántartásba vétele; a karbantartások, javítások, hitelesítések felügyelete. 
 Orvosi-gáz hálózatok létesítésének, üzemeltetésének felügyelete.  
 A szerződés-nyilvántartások vezetése, kapcsolódó adatszolgáltatások 

biztosítása, ingatlan bérleti díjak nyilvántartása, a kapcsolatos ügyek intézése, 
bérleti díj számláinak ellenőrzése, költségek átterhelése a szervezeti 
egységekre. Egyetemi lakások nyilvántartása. Bérleményekkel kapcsolatos 
bérleti szerződések előkészítése, az ezekkel kapcsolatos ügyintézés. 

 A települési szilárd hulladék közszolgálati szerződéssel kapcsolatos feladatok 
ellátása, kapcsolattartás a szállítóval. 

 Az Egyetem szervezeti egységeinek ellátása a szükséges textíliával. Csere 
rendszer keretében a szennyes textília ütemezett begyűjtése, ezek mosatása, 
javítása. Bértextília biztosítása 

 Egyetemi parkok gondozása, folyamatos felújítása, szemétgyűjtők kezelése. 
 Központi raktár üzemeltetése által az Egyetem szervezeti egységei részére a 

működésükhöz szükséges tisztító-takarító, háztartási anyag, irodaszer, papír 
nyomtatványok biztosítása. 

 A kiszervezett élelmezési szolgáltatás koordinálása, felügyelete, ellenőrzése.  
 Az Egyetem valamennyi szervezeti egységénél a selejtezési eljárás lebonyolítása 

és adminisztrálása. A feleslegessé vált vagyontárgyak tárolása, esetleges 
további értékesítése.  

 Az elfekvő raktár készletének folyamatos követése és megjelentetése az 
Intranet hálózaton. 

 Nővérszálló működtetése, a bérelt szálláshelyek koordinálása az egyetemi 
dolgozók részére.  

 A szervezeti egységek orvosi gázigényének biztosítása.  
 Az Egyetemen közbeszerzési eljárás nyerteseként takarítást végző vállalkozók 

munkájának ellenőrzése. 
 Ingatlan hasznosítás. 
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2.4.1. SZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 
 

KÖZPONTI ÉS ELFEKVŐ RAKTÁR 

A szervezeti egységektől beérkező igények összegzése, megrendelés, készletezés, áru 

kiszállítás. Az átvett és kiadott anyagok naprakész könyvelése a SAP rendszerben. 

Naprakész adatokkal rendelkezik a nem közbeszerzés alám tartozó áruféleségek forrás illetve ár 

beszerzését illetően. Közbeszerzésekhez az egyetemi eljárások előkészítéséhez adatszolgáltatás 

biztosítása. 

SELEJTEZÉSI BIZOTTSÁG 

Feladata a tárgyi eszközök selejtezése Selejtezési Szabályzatban foglaltak szerint. 

Selejtezéssel kapcsolatos eszközmozgatásokat és a szervezeti egységek igényei alapján a 

Selejtezési Bizottság szervezi és irányítja a rakodó brigád közreműködésével.  

DIÓSZEGHY TELEP  

Az orvosi palackos gázokkal kapcsolatos feladatok; megrendelés, tárolás, árukiadás 

intézése.  

TEXTILTISZTÍTÓ ÉS JAVÍTÓ ÜZEM 
 

MSZ EN ISO 9001:2001 minősítéssel rendelkező 2 műszakos, 10 t/nap mosási kapacitású 

üzem a tanúsítást 2004.-ben szerezte meg. A gépek és berendezések számítógép 

vezérlésűek és magas színvonalon automatizáltak. 

Az Üzem fő feladata az Egyetem szervezeti egységei részére mosási és textilgazdálkodási 

szolgáltatások nyújtása, az alábbiak szerint. 

Mosási szolgáltatás: 

 Szennyes textília elszállítása és azonnali cseréje tiszta textíliára a 
csererendszeren keresztül. 

 Chemo-thermo dezinfekciós mosás végzése, rendszeres ÁNTSZ ellenőrzés 
mellett. 

 Automatizált textília feldolgozás, higiénés vasalás és robottechnikával végzett 
textíliahajtogatás a csíramentes textíliák biztosítása céljából. 

 Selejt textíliák összegyűjtése, kiválogatása. 
 Sérült textíliák varrása, javítása. 
 Bértextília szolgáltatás nyújtása. 
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Textilgazdálkodási szolgáltatások: 

 Új textíliák beszerzése közbeszerzési eljárás útján, a selejt textíliák helyett. 

 Új textíliák biztosítása a csererendszerű textília forgóalap részére. 

 A klinikai textília igények beszerzése, jelölése. 

PARKFENNTARTÁS  

Feladata az egyetemi parkok, füves és virágos területek folyamatos, évszakoktól függő 

gondozása, felújítása, dísznövények termesztése, igény szerint díszítési feladatok 

ellátása. Kommunális hulladék kezelése, öntömörítő gép használata. 

 

JÓLÉTI ÉS ELLÁTÓ CSOPORT 

 

Nővérszállás, közalkalmazotti szállás 

Egyetemi fenntartású és bérelt közalkalmazotti szállások igénybevételének szervezése. 

Horányi üdülő 

A szezon időszaka alatt a hozzáférés biztosítása és a helyi gondnoki teendők, elszámolás 

ok ellátása. 

 

2.4.2. ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY 

 

ENERGETIKAI CSOPORT 

 Energia (villamos energia, gáz, vásárolt hőenergia) vételezési szerződések kötése, 
karbantartása. 

 Többletenergia felhasználási engedélyek kiadása, illetve a többlet biztosítása. 

 Energiamérlegek, energia beszámolók készítése. Kimutatások összeállítása a 
felhasználók illetve vezetők igényei szerint. 

 Levegőtisztaság-védelmi kötelező hatósági bejelentések elkészíttetése a hő-
termelő berendezések vonatkozásában  

 Energia és közmű-szolgáltatások kezelése, elszámolása, felosztása 

költségviselőkre, felhasználókra a Kontrolling Igazgatósággal közösen 

kidolgozott metodika szerint. A számlák igazolását végző energetikus ellenőrzi a 

számlák jogosultságát, tartalmi követelményeit, a feltüntetett fogyasztási 
adatokat az előző időszak értékeivel összehasonlítja. Megfelelőség esetén azt 
igazolja, majd továbbadja az Energia Gazdálkodási Informatikai Renszernek.  
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Rögzítés után a belső költségfelosztó megállapodás szerint az egyes számlákat a 
program a felhasználók között szétosztja.  

A havi zárást követően a felosztott adatok átadásra kerülnek elektronikus 
formátumban az SAP rendszerbe, amely kiterheli az energiafogyasztásokat az 
adott költségviselőkre. 

 Kapcsolattartás a szervezeti egységekkel, hatóságokkal és közmű–
szolgáltatókkal. 

KARBANTARTÁSI CSOPORT 
 A hatóságilag előírt vizsgálatok és az azt követő javítások elvégzésének 

felügyelete, koordinálása (érintésvédelem, villámvédelem, felvonók, emelőgépek, 
hegesztőgépek, földgázüzemű berendezések). 

 Klímák és liftek karbantartásának, javításának felügyelete. 

 A szervezeti egységek által finanszírozott építés-szerelési munkákhoz műszaki 
támogatás biztosítása (műszaki ellenőrzés, műszaki átadás-átvétel lebonyolítása, 
számlák igazolása). 

 A szolgáltató által a hibaelhárításra és karbantartásra az elektromos, víz, csatorna 
és fűtési hálózatoknál, folyamatos - 24 órás - ügyelet biztosítása, a karbantartást 
végző szolgáltató szervezet tevékenységének felügyelete, rendszeres monitoring 
tevékenység. 

 

MŰSZER CSOPORT 

A műszergazdálkodás a gazdasági tevékenység azon formája, amely magában foglalja a 

műszerbeszerzésben való közreműködést, gazdaságos kihasználást, javítást, karbantartást, 

felújítást, selejtezést, raktározást, értékesítést, továbbá mindezen tevékenységek értékelését, a 

gazdaságosság és hatékonyság figyelembe vételével. 

A Csoport feladata a folyamat szabályozása, irányítása, koordinálása, ellenőrzése. Az 

Egyetem szervezeti egységeinek vezetői műszerfelelősöket jelölnek ki, a helyi feladatok 

ellátására. A műszerfelelősök munkájukat a műszergazdálkodási csoportvezetővel 

együttműködve végzik.  

 

2.4.4.  GAZDASÁGI CSOPORT 

Az Igazgatósághoz tartozó egységek beérkező számláinak kezelése; nyilvántartásba 

vétele, szakmai teljesítésigazolási, érvényesítési aláírásokat követően rögzítés a SAP 

rendszerben, felszerelés, továbbítás a Pénzügyi Igazgatóságra. Leltározási feladatok 

ellátása. Egységekkel kölcsönös, folyamatos kapcsolattartás. 
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222...555...    BBBIIIZZZTTTOOONNNSSSÁÁÁGGGTTTEEECCCNNNHHHIIIKKKAAAIII   ÉÉÉSSS   LLLOOOGGGIIISSSZZZTTTIIIKKKAAAIII   IIIGGGAAAZZZGGGAAATTTÓÓÓSSSÁÁÁGGG   
 

SZERVEZETE 

Felelős vezetője az igazgató. Közvetlen munkatársai: titkárságvezető, gazdasági 

ügyintéző, osztályvezetők, tanácsadó, referens. 

Irányításával működik: Biztonságszervezési Osztály, Környezetvédelmi Osztály, 

Vagyonvédelmi Osztály, Központi Logisztikai Osztály 

Biztonságszervezési Osztályhoz tartozó egységek: 

- Munkavédelmi Csoport 

- Tűzvédelmi Csoport 

- -Katasztrófavédelmi és Oktatási Csoport 

- Rendezvénybiztosítási Csoport 

Környezetvédelmi Osztály 

- Környezetvédelmi és környezetirányítási Csoport 

Vagyonvédelmi Osztály 

- Rendészeti Csoport 

- Biztonságtechnikai és informatikai Csoport 

- Rendszerfelügyeleti és parkolási Csoport 

Központi Logisztikai Osztály 

- Költöztetési és Logisztikai Csoport 

- Diszpécser és Vérszállító Csoport 

- Szállítási és műhely Csoport 

FELADATAI 

Az Igazgatóság az alábbi két fő irányban folytatja tevékenységét a szervezeti egységek 

igényeivel összhangban, a hatályos jogszabályok alapján. Kapcsolatot tart az Egyetem 

szervezeti egységeinek vezetőivel, és a külső hatóságokkal. 

 Megszervezi, megtervezi, koordinálja, irányítja és ellenőrzi az Egyetem szervezeti 
egységeinél a biztonságszervezési (katasztrófa-, munka-, tűzvédelmi, 
rendezvénybiztosítási), valamint vagyon- és környezetvédelemi szakmai 
területeket. Megszervezi és végrehajtja az egyetem szervezeti egységeinek 
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szakmai ellenőrzését, az egyetem dolgozóinak, hallgatóinak fenti szakágak 
szerinti szakmai oktatását. Az igazgatóság kihelyezett munkatársai 
(munkavédelmi és/vagy tűzvédelmi szakképzettséggel rendelkeznek) látják el a 
NET és az Óvoda, a KÚT és a Városmajor, az EOK és FOK, valamint a TSK és 
Ortopédiai Klinika területén az igazgatóság által képviselt szakterületek 
koordinációját. Folyamatos kapcsolatot tartanak a helyi vezetővel, valamint az 
igazgatóság szakterületeivel. 

 
 Ellátja az egyetem belső szállítási feladatait – személyszállítás, előre tervezett 

anyagszállítás rendszeres járatokkal, eseti szállítási feladatok, vérszállítás, 
körjárati vérszállítás, akut sürgősségi vérszállítás, akut sürgősségi mintaszállítás, 
izotópszállítás, felsővezetői személyszállítás, valamint végzi a gépjárműpark 
gondozását. Tervezi, szervezi, koordinálja, irányítja az egyetemi szállítási, 
esetenként a szállítással összefüggő költöztetési és átmeneti tárolási feladatokat 
is. 

 

AZ IGAZGATÓSÁG ÁLTAL KIADOTT SZABÁLYZATOK AKTUALIZÁLÁSA 

Az Igazgatóság vagyon-, polgári-, munka-, tűz-, környezetvédelemi-, 

rendezvénybiztosítási-, és logisztikai szakmai területein folyamatosan figyelemmel 

kísérik a tevékenységükre vonatkozó jogszabályok változásait. 

AZ IGAZGATÓSÁG SZAKTERÜLETEINEK HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEI 

Az Igazgatóság vagyon-, katasztrófa-, munka-, tűz-, és környezetvédelemi szakmai 

területei vonatkozásában, valamint a rendezvényekkel kapcsolatosan az egyetem 

szervezeti egységein bejelentés nélküli helyszíni célellenőrzést, illetve éves/havi 

ütemterv alapján ütemezett helyszíni ellenőrzéseket tartanak. 

A szakmai csoportok a helyszíni ellenőrzéseket megelőző min. 10 nappal korábban, 

írásban kiértesítik az adott szervezeti egységek vezetőit a helyszíni szemle 

(ellenőrzés) pontos dátumáról, időpontjáról, az ellenőrzés tárgyáról. A helyszíni 

ellenőrzés minden esetben a szervezeti egység felelős vezetője, vagy az általa 

megbízott személy jelenlétében zajlik. A helyszíni ellenőrzés tapasztalatait, 

észrevételeit jegyzőkönyvben írásban rögzíteni kell, amelyet a jelenlévők 

aláírásukkal hitelesítenek. 

SZABÁLYTALANSÁGOK, HIÁNYOSSÁGOK KIVIZSGÁLÁSA 

Az Igazgatóság vagyon-, katasztrófa-, munka-, tűz-, és környezetvédelemi szakmai 

területeit érintő szabálytalanságokról a szakcsoportok, vagy a helyszíni ellenőrzéseik 

során, vagy az igazgatóságra érkező bejelentés útján értesülnek. Amennyiben a 

helyszíni ellenőrzések során szabálytalanságot, hiányosságot rögzítettek, vagy ad hoc 

jelleggel az igazgatóságra írásban, telefonon, e-mailben bejelentés érkezett, szakmai 

beszámolót adnak az osztályvezetőnek, igazgatónak, és írásos intézkedési javaslatot 

dolgoznak ki a szabálytalanság/hiányosság elhárítására. 
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Az igazgató az érintett szervezeti egység vezetőjét tájékoztatja a szakmai döntésről, 

és az elvégzendő feladatokról. Az egység vezetőjének válaszlevélben kell 

megküldenie a szabálytalanságok/hiányosságok felszámolására vonatkozó 

intézkedési tervet, felelős és határidők megjelölésével. A határidők leteltével a 

szakmai csoportok ellenőrzik az intézkedések megvalósítását, és erről tájékoztatják 

az osztályvezetőt, igazgatót. 

BIZTONSÁGTECHNIKAI SZAKMAI OKTATÁSOK 

Az egyetemi szabályzatok előírásainak megfelelően az igazgatóság vagyon-, polgári-, 

munka-, tűz-, és környezetvédelemi szakmai területei vonatkozásában, az általuk 

kidolgozott oktatási anyag tematikája alapján elvégzik az újonnan belépő dolgozók, 

az elsőéves magyar és idegen nyelvű hallgatók központi, elméleti vagyon-, 

katasztrófa-, munka-, tűz-, és környezetvédelemi oktatását.  

A Semmelweis Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata előírásainak megfelelően 

végzik A Polgári védelmi és katasztrófavédelmi ismeretek tantárgyak az I., II., 

évfolyam, illetve A katasztrófa-felszámolás egészségügyi alapjai c. tantárgy III. (ÁOK) 

évfolyam hallgatóinak oktatását. 

Éves ütemterv alapján megtervezik és elvégzik a munka-, tűzvédelemi megbízottak 

folyamatos, és ismétlő továbbképzését. Az erről készült dokumentumokat 

előírásszerűen nyilvántartják Szakterületet érintő változásokról oktatást szerveznek 

és tartanak az érintett egyetemi munkavállalók részére.  

2.5.1. BIZTONSÁGSZERVEZÉSI OSZTÁLY  
 
MUNKAVÉDELMI  CSOPORT 
 

 A csoport munkatársai – a kihelyezett biztonságtechnikai főelőadókkal 
együttműködésben - végzik az egyetem területén a Munkavédelmi törvényben 
leírtak alapján munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatokat. 

 Havi munkaterv alapján az egyetem szervezeti egységeinél munkavédelmi 
szempontú ellenőrzést tartanak a csoport munkatársai. Súlyos hiányosság, 
szabálytalanság vagy életet veszélyeztető tevékenység esetén a munkafolyamat 
felfüggesztését kezdeményezik az illetékes vezetőnél. 

 Amennyiben az egyetem szervezeti egységeiről írásban, telefonon, e-mailen 
felkérés érkezik, úgy egyeztetést és jóváhagyást követően részt vesznek 
létesítmények, gépek és berendezések üzembe helyezési eljárásain. Az üzembe 
helyezési eljárások aktusát, a szakmai észrevételeket helyszínen jegyzőkönyvbe 
foglalják. 
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 Az Egyetemen történő beruházások, felújítások, bővítések, átalakítások 
előkészítése és megvalósítása során a csoport tagjai elősegítik és ellenőrzik a 
munkavédelmi szabályok érvényesülését. 

 Az Egyetem szervezeti egységeinél bekövetkezett munkabaleseteket az 
igazgatóságra bejelentik. Amennyiben a munkavállalót ért baleset 3 napot 
meghaladó munkakieséssel jár, a munkavédelmi szakemberek a helyszínen az 
eseményt kivizsgálják. A megállapításokat munkabaleseti jegyzőkönyvbe rögzítik. 
A munkavállaló részére a jegyzőkönyv egy példányát megküldik, mellékelve a 
kárigény bejelentéséhez szükséges nyomtatványokat. Az egyetemen felmerülő, és 
az igazgatósághoz beérkező dolgozói kártérítésekkel kapcsolatos megkeresések 
során a hatáskörébe tartozó dolgozói kártérítésekkel kapcsolatos kárigényeket 
felülvizsgálják, jóváhagyásra összeállítják a teljesítésre vagy elutasításra 
vonatkozó szakmai előterjesztést.  

 A munkavállaló (illetve annak háziorvosa), továbbá a munkáltató megkeresésére 
részt vesznek a foglalkozási megbetegedések kivizsgálásában. A vizsgálatot 
minden esetben Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi 
Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége folytatja le, a 
munkavédelmi csoport szakemberei véleménynyilvánítási joggal, megfigyelőként 
vesznek részt az eljárásban. A vizsgálat az egyetem azon szervezeti egység 
területén történik, ahol a foglalkozási megbetegedés történt. 

 Heti rendszerességgel végzik az újbelépő munkavállalók központi oktatását, azok 
dokumentálását. Tanévkezdéskor részt vesznek az első éves egyetemi hallgatók 
munkavédelmi oktatásában.  

 Egyedi oktatási feladatként elvégzi a gázpalack kezelők képzését és 
vizsgáztatását. Az egyetem szervezeti egységei megkeresik igényeikkel a 
munkavédelmi csoportot. Egyeztetik a képzés időpontját. Az igazgatóságon 
megjelenő munkavállalót az egyeztetett időpontban kioktatják a gázpalackok 
biztonságos kezeléséről. Az oktatást követően a munkavállalót írásban 
visszakérdezik a megszerzett ismeretekről. Amennyiben a munkavállaló 
megfelelő módon elsajátította az oktatási anyagot, úgy erről az egyetem területén 
érvényes vizsgabizonyítványt kap. 

 

 

TŰZVÉDELMI  CSOPORT 

 A Csoport munkatársai előzetes kiértesítés alapján részt vesznek az egyetem 
szervezeti egységeinél tartandó hatósági ellenőrzéseken, az egyetem területén 
keletkezett tűzesetek kivizsgálásában. Havi ellenőrzési ütemterv alapján 
ellenőrzik a szervezeti egységekben a tűzvédelmi szabályok érvényesülését, a 
tűzvédelmi dokumentumok meglétét.  
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 Az Egyetemen történő beruházások, felújítások, bővítések és tűzvédelmet is 
érintő átalakítások előkészítése és megvalósítása során a csoport tagjai elősegítik 
és ellenőrzik a tűzvédelmi szabályok érvényesülését. 

 A Csoport által kialakított számítógépes adatbázisban nyilvántartják az egyetem 
tulajdonában lévő tűzvédelmi eszközöket, megszervezik az időszakos 
ellenőrzésüket, ezek szükség szerinti javítását és cseréjét.  

 Heti rendszerességgel végzik az újfelvételes munkavállalók központi oktatását. 
Tanév kezdésekor részt vesznek az elsőéves egyetemi hallgatók tűzvédelmi 
oktatásában.  

 Az Igazgatósághoz írásban, telefonon beérkező bejelentéseket a csoport tagjai 
kivizsgálják, és az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén 
(közvetlen tűz- vagy balesetveszély) haladéktalanul megteszik a szükséges 
intézkedéseket, illetve kezdeményezik a veszélyhelyzet elhárítására vonatkozó 
eljárásokat.  

 Az Egyetem területén keletkező tűzesetek kivizsgálásában részt vesznek. Az 
egyes épületekben a Tűzriadó Tervben foglaltak gyakoroltatását felügyelik, 
kérésre a lebonyolításhoz segítséget nyújtanak.  

 Szakmai kapcsolatot tartanak a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság területileg 
illetékes egységeivel.  

 

KATASZTRÓFAVÉDELMI ÉS OKTATÁSI CSOPORT 

 Az Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata előírásainak megfelelően végzik A 
Polgári védelmi és katasztrófavédelmi ismeretek tantárgyak az I., II., évfolyam, 
illetve A katasztrófa-felszámolás egészségügyi alapjai c. tantárgy III. (ÁOK) 
évfolyam hallgatóinak oktatását. 

 A jogosultsággal rendelkező polgári védelmi szakember(ek) a polgári védelmi–
katasztrófavédelmi felkészítéshez és oktatáshoz szükséges oktatási és 
segédanyagokat összeállítja a tantárgy programjának megfelelően. A tanév 
megkezdése előtt a Rektori Hivatal Oktatási csoportjával felveszi a kapcsolatot az 
órarend egyeztetése, valamint az előadás időpontjának, helyszínének, 
előadótermek kijelölésének és berendezésének koordinálása érdekében. A 
tantárgyprogramban, illetve a tematikában foglaltakat, illetve a változásokat az 
igazgatóval egyezteti, elfogadtatja.  

 Az elfogadott oktatási anyagot, illetve a tantárgyprogramot és 
követelményrendszert az megelőző félév szorgalmi időszakának utolsó hetéig az 
egyetem Rektori Hivatal Oktatási csoportja részére megküldi, további intézkedés 
céljából.  

 A karok által meghirdetett tantárgyra a feljelentkezés után a NEPTUN-ról 
letöthető „NÉVSOR” alapján kerülnek regisztrálásra az előadáson résztvevő 
hallgatók. A hallgatók oktatása és beszámoltatása az egyes karok Tanulmányi és 
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Vizsgaszabályzatai alapján történik. A polgári védelmi feladatok végrehajtása 
érdekében védelmi tömbönként polgári védelmi szervezetek lettek megalakítva.  

 A központi és munkahelyi polgári védelmi szervezetek megalakítása során 
gondoskodunk arról, hogy a szervezet tagjai megismerjék a katasztrófa esetén a 
mentésre, valamint a károk enyhítésére vonatkozó rendszabályokat, a 
katasztrófavédelemben résztvevők feladataira vonatkozó terveket és abból adódó 
feladatokat. Az egészségügyi miniszter 29/2000. (X. 30.) rendeletében az 
egészségügyi szolgáltató szervezetek részére katasztrófatervek készítését írta elő. 
A tervezési munka megkezdése, a tervek pontosítása érdekében a 
klinikaigazgatók egy felelős személyt jelöltek ki, a helyben végzendő feladatok 
koordinálására.  

 A központi és munkahelyi polgári védelmi szervezetek megalakítása során 
gondoskodunk arról, hogy a szervezet tagjai megismerjék a katasztrófa esetén a 
mentésre, valamint a károk enyhítésére vonatkozó rendszabályokat. 

 

RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÁSI CSOPORT 

 Végzi az Egyetem rendezvényeivel kapcsolatos hatósági bejelentéseket, 
engedélyeztetéseket. 

 A megadott adatok alapján elvégzik a kapcsolódó számításokat, kidolgozzák a 
rendezvények biztonsági terveit. 

 Az előkészítési munkálatokon kívül, ellenőrzik a rendezvények lebonyolítását. 
Élet- és/vagy vagyonbiztonságot súlyosan veszélyeztető esetben korlátozó-, illetve tiltó 
rendelkezéseket hozhatnak. 

 

2.5.2. KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY 
 

 Az Osztály kijelölt munkatársa ellátja az igazgatóság minőségirányítási 
rendszerével kapcsolatos feladatokat, valamint javaslatot tesz a 
környezetirányítási vezető részére az egyetem környezetvédelmi politikáját, 
prioritásait, célfeladatait illetően.  

 Éves munkaterv, és előzetes írásos egyeztetés alapján környezetvédelmi 
ellenőrzést tartanak az egyetem szervezeti egységeinél. Az ellenőrzések során a 
szakemberek kivizsgálják, hogy a szervezeti egységek tevékenységeik végzése 
során a környezetvédelmi jogszabályokban foglaltakat betartják-e, szakmai 
javaslatot adnak a szervezeti egységek vezetőinek/kijelölt környezetvédelmi 
felelőseinek. Hiányosság esetén intézkedési javaslatot tesznek, illetve intézkedést 
kezdeményeznek.  
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 Az egyetem szervezeti egységeinek igényei alapján szakmai segítséget nyújtanak 
az oktató-kutató-gyógyító tevékenységéhez kapcsolódó környezetvédelmi 
engedélyezési eljárások lebonyolításában.  

 Megszervezik, ellenőrzik az egyetem szervezeti egységeinél keletkező veszélyes 
hulladékok gyűjtését, átmeneti tárolását, ártalmatlanításra történő elszállítását, a 
nyilvántartásokat figyelemmel kísérik. Folyamatos kapcsolatot tartanak az 
egyetemen környezetvédelmi szolgáltatást végző szervezetek képviselőivel.  

 Szakmailag irányítják a területileg illetékes ÁNTSZ fővárosi kerületi intézetei 
számára küldendő hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatást. Az osztály 
munkatársai végzik a területileg illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség részére 
jogszabályban előírt éves adatközlési kötelezettségek határidőre történő 
teljesítését, valamint a Gazdasági Informatikai Osztály adatszolgáltatása alapján a 
KSH adatközlés elkészítését. 

 Környezetvédelmi feladatok vonatkozásában együttműködnek az egyetem 
sugárvédelmi vezetőjével.  

 Az Egyetem oktató-kutató-gyógyító tevékenységet folytató szervezeti egységeinél 
keletkező veszélyes hulladékok szakcégnek történő átadását alkalmanként 
személyes ellenőrzések alkalmával felügyelik. A hulladékok gyűjtését, 
ártalmatlanítás céljából történő átadását szakmai javaslatokkal segítik, a 
közbeszereztetés környezetvédelmi szakmai támogatását adják. A veszélyes 
hulladék elszállítást, ártalmatlanítást végző szakcégekkel folyamatos kapcsolatot 
tartanak. 

 Az osztályhoz telefonon, írásban, e-mailen érkező megkeresések során felmerülő 
igényeket a környezetvédelmi osztály munkatársai kivizsgálják. Szakmai 
intézkedéseket tesznek, melyeket szükség esetén az igazgatóval egyeztetve 
hajtanak végre.  

 Adott gazdasági lehetőségek mellett megszervezik a szelektív papírgyűjtést, 
annak gyakorlati megvalósítását az egyetem azon szervezeti egységei 
együttműködésével, ahol a helyi sajátosságok figyelembevétele mellett erre 
igények felmerülnek. Folyamatosan tájékozódnak a szelektív hulladékgyűjtési 
lehetőségekről, a gyűjtést megtervezik, szervezik a bevezetést, felügyelik, javítják 
a gyűjtési folyamatot. 

 Aktualizálják a telephelyek környezetvédelmi azonosítóit, kapcsolatot tartanak a 
környezetvédelmi hatósággal. 

 Együttműködnek a SE Informatikai Igazgatósággal a Hulladékgazdálkodási 
Információs Rendszert illetően. A helyi környezetvédelmi felelősök által a 
Hulladékgazdálkodási Információs Rendszerbe felvitt adatokat az Osztály 
munkatársa ellenőrzi, amennyiben szükséges javítást, módosítást kezdeményez, 
az eltéréseket kivizsgálja. 

 Elkészítik és aktualizálják az új belépő dolgozók, elsőéves hallgatók 
környezetvédelmi oktatási anyagát, az oktatásokat megtartják. Az osztály 
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munkatársa készíti és adja elő a német nyelvű hallgatók biztonsági oktatási 
anyagát. 

 Végzik az egyetem egyedi Hulladékgazdálkodási Tervének időszakos 
felülvizsgálatát. Felülvizsgálják, szükség esetén módosítják, majd jóváhagyják a 
megküldött helyi Hulladékkezelési Utasításokat. 

 A levegőtisztaság-védelmi (fűtő berendezések esetén együttműködésben az ÜSZI-
vel) és zajvédelmi jogi szabályzókban foglalt feladatokat elvégzik, illetve 
szakcéggel elvégeztetik. 

 

2.5.3 VAGYONVÉDELMI OSZTÁLY 

Az Egyetemen folyó gyógyító-, kutató-, oktatómunka során felmerülő vagyonvédelmi 

feladatainak szervezése, tervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Az élőerős, az elektronikai és mechanikai védelem komplex, szakszerű, hatékony, 

költségtakarékos kialakítása és szabályos működtetése. 

Az egyetemi beruházások, felújítások, átalakítások biztonságtechnikai véleményezésének, 

átvételének szervezése, összehangolása. 

Együttműködés a Semmelweis Beszerzési Kft.-vel, a vagyonvédelemmel kapcsolatos 
közbeszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolításában. Folyamatos és kölcsönös 
tájékoztatás nyújtása a felmerült igényekről, azok ütemezéséről és a gazdasági lehetőségekről, 
továbbá a szakmai feltételekről. 

 

RENDÉSZETI CSOPORT FELADATA 

 

Az egyetem rendeltetésszerű működésének, az egyetemen folytatott tevékenységek rendészeti 

biztosítása. 

Szabálysértés, bűncselekmény bekövetkezése esetén a Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat 

előírásai alapján kivizsgálást kezdeményezése, feljelentés megtétele. 

A vagyon elleni cselekmények okainak kivizsgálása, a tendenciák felismerése, megfelelő 

intézkedések, javaslatok megtétele az ismétlődések csökkentése érdekében, továbbá 

együttműködés a nyomozóhatóságokkal. 

A telepek, épületek, építmények zárásának, felügyeletének megszervezése szabályozása és 

ellenőrzése. 

A biztonságos pénzszállítás és őrzés szabályainak kialakítása, feltételeinek megteremtése, 

feladatok meghatározása, ellenőrzése.  
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A szolgálat ellátásához szükséges mintaokmányokat kidolgozza, kiadatja. 

 

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI CSOPORT FELADATA 

 

A személyi és a gépjárműforgalom szabályozása, nyilvántartása és nyomon követhetősége 

érdekében, az egységes egyetemi belépőkártyák elkészítése és kiadása. 

Az elektronikai biztonsági rendszerek tervezésével, telepítésével kapcsolatos feladatok 

végrehajtása. 

Szakmai segítség nyújtása az Egyetem egységes beléptető és videó megfigyelő rendszereinek 

kialakításában. 

A vagyonvédelmi rendszerek kiépítése során a tervezéshez, a kivitelezéshez és az átadás-

átvételhez szükséges információk, dokumentációk és a műszaki összeköttetés biztosítása. 

A Biztonságtechnikai és Logisztikai Igazgatóság informatikai feladatainak összefogása, 

szervezése, irányítása, végrehajtása, ellenőrzése. 

 

RENDSZERFELÜGYELETI ÉS PARKOLÁSI CSOPORT FELADATA 

A szervezeti egységek területén a személy, a gépjármű és az áruforgalom, valamint a 

parkolás rendjének áttekinthető kialakítása és biztosítása. 

A vonatkozó jogszabályok szerint a parkolók ingyenes vagy térítéses üzemeltetése. 

Parkolójegy kiadó automaták működésének biztosítása. 

Az elektronikai vagyonvédelmi rendszerek működőképességének folyamatos 

ellenőrzése, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok végrehajtása. 

Egységes egyetemi beléptető kártyák programozása, azok működésének rendszeres 

ellenőrzése, működési problémák felderítése, intézkedés a kártyapótlások 

végrehajtására. 

2.5.4. KÖZPONTI LOGISZTIKAI OSZTÁLY 
 

Költöztetési és Logisztikai Csoport  

 Az egyetem szervezeti egységeinek költöztetési, raktározási feladatait 

koordinálja. 
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 Előkészíti a szállítóval kötendő szerződést, felügyeli annak teljesülését. 

  Ellenőrzi a szállítólevelek és menetlevelek leigazoltatásának meglétét az 

igénybevevő szervezeti egység részéről, valamint gondoskodik a felmerült 

költségek kiterheltetéséről az érintett szervezeti egység(ek)re.  

 Végzi a külső- illetve belső klinikai telep papírhulladékának gyűjtését. 

gondoskodik annak elszállításáról újrahasznosító üzembe.  

 

DISZPÉCSER ÉS VÉRSZÁLLÍTÁSI CSOPORT  

 A kiadott munkautasítás alapján történik az igénylő klinikák vérkészítménnyel 
történő ellátása, illetve a vérminták vizsgálatra szállítása az Országos Vérellátó 
Szolgálathoz, 3 db személygépkocsival. 

 A csoportvezető végzi az Osztály üzemanyagkártyáinak ügyintézést. Kezeli a 
gépjárművek törzskönyveit, tárolja azokat. A kéklámpa használati bejegyzéseket 
ellenőrzi, valamint teljes körűen végzi a kéklámpa igénylésével és használatával 
kapcsolatos ügyintézői feladatokat.  

 A diszpécser fogadja valamennyi, az osztályhoz befutó telefonhívást, 
fuvarrendelést. A fuvarigényeket továbbítja a csoportok, sofőrök felé. Megkéri, ill. 
naplózza a kéklámpa használatokat. A fuvarigényeket visszaigazolja az igénylő 
szervezeti egységek részére. 

 

SZÁLLÍTÁSI ÉS MŰHELY CSOPORT  

 Feladata az egyes járművekhez tartozó Gépjármű javítási könyv alapján a 
javítások sürgősségi sorrendjének megállapítása. A gépjárművek műszaki 
vizsgáinak nyilvántartása a műszaki vizsgára való felkészítésről való 
gondoskodás.  

  A járművek kilométeróráinak állását szúrópróbaszerűen ellenőrzi, 
összehasonlítja a menetlevél adatokkal. Átállíttatja a járműveket téli-nyári 
üzemmenetre. 

 Kiírja a következő napi menetleveleket és leadja a diszpécsernek, aki elvégzi a 
fuvar kiadását.  

 A sofőrök feladata, hogy jelezzék a csoportvezető felé a gépkocsihoz tartozó 
Gépjármű javítási könyv alapján az olajcsere, műszaki szemle elvégzésének 
szükségességét. Kisebb alkatrészcseréket, folyadék utántöltéseket szükség esetén 
elvégzi, nagyobb hiba észlelését követően jelenti azt a csoportvezetőnek, aki 
gondoskodik a javításról, vagy javíttatásról. Minden hónap utolsó munkanapján 
kötelesek teletankolni a járművet, s a kilométeróra állását és a vásárolt 
üzemanyag mennyiséget a menetlevélre folyamatosan rávezetni.  
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 Az autószerelők végzik az osztályhoz tartozó járművek szemléit, műszaki 
vizsgára való felkészítését, futó javításokat, karbantartásokat és olajcseréket. Az 
elvégzett munkát az egyes járművekhez tartozó Gépjármű javítási könyvben 
dokumentálják: elvégzett munka, felhasznált anyagok, alkatrészek, óraráfordítás 

 

 

IIIIII..  TTÖÖMMBBIIGGAAZZGGAATTÓÓSSÁÁGGOOKK  
 

11..  EEOOKK  GGAAZZDDAASSÁÁGGII  ÉÉSS  ÜÜZZEEMMEELLTTEETTÉÉSSII  IIGGAAZZGGAATTÓÓSSÁÁGG    
 

SZERVEZETE 

Felelős vezetője a gazdasági igazgató. Közvetlen munkatársai: osztályvezetők, titkárnő. 

Irányításával működik: Gazdasági- és Humánerőforrás Osztály, Informatikai és 

Oktatáslogisztikai Osztály. 

Az Igazgató általános helyettese a Gazdasági- és Humánerőforrás Osztály 

osztályvezetője. Műszaki és kooperációs ügyekben a helyettesítést az Informatikai- és 

Oktatáslogisztikai Osztály osztályvezetője látja el. A részletes szabályokat az Igazgató 

helyettesítési rendjéről kiadott belső utasítás határozza meg. 

Az Igazgató feladatai: 

 Képviseli az Elméleti Orvostudományi Központot 

 A GÜI Igazgatója jogosult egy évet meg nem haladó kötelezettség vállalására.  

 Felel az OET határozatainak végrehajtásáért, az EOK zavartalan működéséért.  

 Dönthet az EOK épületének nem oktatási célú hasznosításáról, az oktatás és 
kutatás zavartalan fenntartása mellett.  

 Irányítja az EOK személyzeti és gazdálkodási munkáját 

 Rendelkezik az EOK gazdasági tervében meghatározott keretek felhasználásáról 

 Kiadmányozási jogot gyakorol 

 Munkáltatói jogkört gyakorol az Egyetem belső szabályzataiban meghatározottak 

szerint 

 Meghatározza a GÜI szervezeti felépítését 
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 Gondoskodik az EOK épületének üzemeltetéséről és ellátja az ezzel kapcsolatos 

koordinációs feladatokat az EOK működési rendjében foglaltaknak megfelelően 

 Gazdasági, pénzügyi, munkaerő- és bérgazdálkodási, anyag- és 

eszközgazdálkodási, informatikai, műszaki és más üzemeltetési kérdésekben 

biztosítja az összehangolt együttműködést a szervezeti egységek és a központi 

szervezetek között. 

 Ellátja a GÜI feladatkörébe tartozó biztonságtechnikai feladatok tervezési, 

szervezési és irányítási feladatait  

 Gondoskodik az EOK működéséhez szükséges hatósági engedélyek beszerzéséről, 

illetve beszereztetéséről. 

 Előkészíti az OET üléseit, szervezi határozatainak végrehajtását 

 Vezetői tevékenységéről rendszeresen beszámol. 

 Ellát minden olyan feladatot, melyet jogszabály, egyetemi szabályzat, vagy 

szerződés ruházott rá. 

 Felelős beosztottai munkájáért, munkatársai szakmai képzéséért. 

 

GAZDASÁGI- ÉS HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY 

 Külön megállapodás alapján az EOK egységek pénzügyi, számviteli, munka- és 

bérügyi feladatainak ellátása, nyilvántartásainak vezetése, az Egyetem központi 

szervezeti egységeivel együttműködve. 

 Külön megállapodás alapján a beszerzések lebonyolítása az egyetemi 

szabályzatok alapján. 

 A pénzügyi- gazdálkodási és nyilvántartási informatikai rendszer 

működtetésének irányítása. 

 Leltári nyilvántartások vezetése, selejtezések lebonyolítása. 

 Az EOK egységek gazdálkodásának nyomon követése, kimutatások elkészítése 

 Postaszolgálat működtetése 

 Készpénzellátmányok kezelése 

 Részvétel a szervezeti egységek kutatási kereteinek pénzügyi és számviteli 

kezelésében 
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 Külön megállapodás alapján az EOK egységek költségvetésének tervezése és 

végrehajtásának menedzselése. 

 Biztosítja a költségvetés tervezését, belső szabályozását és az előírásoknak 

megfelelő végrehajtását, beszámolását 

 A számviteli, nyilvántartási és bizonylati rend megszervezése, folyamatos 

korszerűsítése. 

 A költségvetési és pénzügyi fegyelem betartása és betartatása. 

 Tájékoztatást nyújt az EOK egységek előirányzatainak módosulásáról, 

felhasználásának alakulásáról. 

 Közvetlen kapcsolattarás EOK egységek vezetőivel és munkatársaival, 

szakterületéhez kapcsolódó kéréseiket - más feladataival összehangolva- teljesíti 

 Biztosítja a jogszabályok, szabályzatok és egyetemi előírások betartását, 

betartatását, az előírt nyilvántartások vezetését, és helyességének ellenőrzését 

INFORMATIKAI- ÉS OKTATÁSLOGISZTIKAI OSZTÁLY 
 

 Kiemelt feladata az oktatási logisztikai feladatok ellátása és az EOK közös 

informatikai és telekommunikációs rendszerének szakszerű üzemeltetése. 

 A rendelkezésre álló szoftver/hardver elemek, rendszerek és hálózatok 

karbantartása, fejlesztése, javítása és javításának megszervezése az Egyetemi 

Hálózati Működési Rend szerint 

 Az informatikai rendszerek felhasználóinak oktatása és továbbképzése, illetve a 

képzések szervezése, külön kérés alapján. 

 A gazdasági, a kutatói-oktatói és hallgatói információs rendszerek működtetése 

és felügyelete, beállításainak követése és a szükséges paraméterezés-

módosítások elvégzése 

 A vezetékes és mobil telefonrendszerek, PIN kód rendszer üzemelésének 

koordinálása. 

 A szervezeti egységek informatikai jellegű feladatainak támogatása, 

segítségnyújtás és support tevékenység. 
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 Az előadótermekben és szemináriumi helyiségekben az oktatástechnikai 

eszközök rendelkezésre állásának biztosítása, az előadók technikai segítése, 

hibaelhárítás, az oktatástechnika fejlesztése. 

 Hallgatói laboratóriumokban az informatikai problémák megoldásában 

segítségnyújtás. 

 Az épületdiszpécser szolgálat biztosítása, a hibák felvétele, ezeknek javításra való 

kiadása az EOK épületének üzemeltetőjének, tulajdonosának illetve az építő 

Garanciális Főigazgatóságának, az elvégzett munkák átvétele és átadása a 

szervezeti egységek felé. A munka minőségellenőrzése, monitorozása. 

 Üzemeltetési faladatok (takarítás, portaszolgálat, parkoló) felügyelete és a 

szervezeti egységek kéréseinek, elvárásainak továbbítása az üzemeltető felé, 

minőségi ellenőrzése 

 Parkoló üzemeltetése, felügyelete. 

 A mechanikus műhely felügyelete. 

 Operációs rendszerek, irodai alkalmazások, (SAP, MedSol, PACS, SpeechMagic 

Neptun) kliensrendszerek felügyeletét 

 Kapcsolattartás az Egyetem Informatikai Igazgatóságával 

 Ellenőrzi az alkalmazói programok jogszerű felhasználását 

 Biztosítja az eszközállomány anyag-szükségletét. 

  

 

22..  KKÚÚTTVVÖÖLLGGYYII  KKLLIINNIIKKAAII  TTÖÖMMBB  GGAAZZDDAASSÁÁGGII  ÉÉSS  ÜÜZZEEMMEELLTTEETTÉÉSSII  
IIGGAAZZGGAATTÓÓSSÁÁGG  FFEELLAADDAATTAA  ((KKÚÚTT  GGÜÜII))  

 

A Kútvölgyi Klinikai Tömb szervezeti egységei szervezetüket tekintve önállóak, a 

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően saját 

ügyrenddel rendelkeznek. A Tömb szervezeti egységeinek gazdasági és üzemeltetési 

célú együttműködését, döntéshozatali fórumait működési rend tartalmazza.  

A Kútvölgyi Klinikai Tömb szervezeti egységei közötti koordinációt az Operatív Egyeztető 

Testület látja el. A Tömb betegellátó-, oktatási-, és kutatási tevékenységéhez szükséges 

gazdasági és üzemeltetési szolgáltatásokat a KÚT GÜI biztosítja. 
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SZERVEZETE 

Felelős vezetője a gazdasági igazgató. Közvetlen munkatársai: csoportvezetők, munka-, 

tűz-, polgári-, környezetvédelmi felelősök, titkárnő. 

Irányításával működik: Finanszírozási és minőségbiztosítási Csoport, Gazdálkodási 

Csoport, Munkaügyi Csoport, Pénzügyi Csoport, Gondnokság, Műszaki Csoport. 

 

Finanszírozási és minőségbiztosítási Csoporthoz tartozó egységek, tevékenységek: 

- Informatika 
- Kontrolling 
 

Gazdálkodási Csoporthoz tartozó egységek, tevékenységek: 

- Anyaggazdálkodás 

- Eszközgazdálkodás 

- Raktár 

- Leltár 

- Mosodai szolgálat 

 

Gondnoksághoz tartozó egységek, tevékenységek: 

- Rendészet 

- Portaszolgálat 

- Szállítás 

- Irattár, Kisegítők 

 

Műszaki Csoporthoz tartozó egységek, tevékenységek: 

- Karbantartás 

- Diszpécser szolgálat 

A Z IGAZGATÓSÁG FELADATAI 

 Az Igazgatóság gazdálkodási rendszerének kialakítása, irányítása, működtetése, 
működésének ellenőrzése és folyamatos korszerűsítése. 

 Meghatározza az Igazgatóság szervezeti felépítését, gondoskodik a működéséhez 
és feladatainak ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek fedezetéről. 

 Az Igazgatóságon a közalkalmazotti és munkavégzésre irányuló további 
jogviszonyban foglalkoztatottak esetében a kinevezés, kinevezés módosítás, 
felmentés, fegyelmi tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

 A költségvetési előirányzatával és az igazgatóság által ellátandó feladatokkal 
összhangban megtervezi a működéshez szükséges létszám, bér, dologi és 
felhalmozási kereteket.  
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 Gondoskodik az üzemeltetési folyamatok működéséről, a gazdálkodási 
tevékenységek belső szervezettségének, szabályszerűségének 
feltételrendszeréről, azok betartatásáról és korszerűsítéséről. 

 Gazdasági, pénzügyi, munkaerő- és bérgazdálkodási, anyag- és 
eszközgazdálkodási, informatikai, műszaki és más üzemeltetési kérdésekben 
biztosítja az összehangolt együttműködést partner szervezeti egységek, illetve a 
Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság; a Stratégiai, Működésfejlesztési és 
Igazgatásszervezési Főigazgatóság; valamint a Humánerőforrás Gazdálkodási 
Igazgatóság között. 

 Feladata az előirányzatok, a gazdálkodási keretek betartása, betartatása. 

 Gondoskodik a gazdálkodáshoz szükséges gazdasági adatok és információk 
összegyűjtéséről, rendszerezéséről, nyilvántartásáról és rendelkezésre 
bocsátásáról az Egyetem és a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság előírásai, 
valamint a partner szervezeti egységek elvárásai szerint. 

 A központi egyetemi szervezeti egységekkel együttműködve gondoskodik a 
partner szervezeti egységek rendeltetésszerű működéséhez szükséges hatósági 
engedélyek beszerzéséről, szükség szerinti módosításáról és megújításáról.  

 Elkészíti a közvetlen irányítása alá tartozó közalkalmazottak munkaköri leírását. 

 Heti gyakorisággal – értekezlet keretében – összehangolja, operatív módon 
irányítja a feladatok megvalósulását, beszámoltatja és tájékoztatja 
csoportvezetőit. 

 Igény szerinti gyakorisággal tájékoztatja a partner szervezeti egységek vezetőit 
és a gazdasági főigazgatót a szervezeti egységek valamint az Igazgatóság 
gazdálkodási helyzetéről, kereteinek pillanatnyi állásáról és várható alakulásáról. 

 Elkészíti a Tömb ügyrendjét, jóváhagyását követően gondoskodik az abban 
foglaltak betartásáról  

 Előkészíti, összehívja és levezeti a Tömb Operatív Egyeztető Testületének üléseit. 

 Elkészíti az Egységszintű Működési Szabályzatot, gondoskodik az abban foglaltak 
szerinti működésről 

 Az Egyetem minőségirányítási rendszeréhez illeszkedően elkészíti a minőségi 
célokat, gondoskodik a területén tapasztalt hiányosságok megszűntetéséről 

 Gondoskodik a Tömb környezetvédelmi rendjének elkészítéséről, annak 
betartásáról, a környezettudatos gondolkodás kialakításáról 

 Figyelemmel kíséri a területét érintő jogszabályokat, egyetemi szabályzatokat és 
utasításokat; illetve ellenőrzi azok megvalósításait. 

 A Titkársági feladatok keretében: 

- az Igazgatóság csoportjain belüli feladatok összehangolása. 

- a csoportok egymáshoz való kapcsolatának koordinálása. 

- a csoportok közötti munkafolyamatok menetének egyeztetése. 
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- az Igazgatóság és a Klinikai Tömb szervezeti egységei közötti rendszeres 
kapcsolattartás. 

- a SAP rendszerben megnyíló keretek alakulásának és felhasználásának 
nyomon követése. 

- a keretek kapcsán folyamatos konzultáció az Egyetem Kontrolling 
Főosztályával. 

- szükség szerinti egyeztetés az Egyetem Központi szervezeti egységeivel 

- az igazgató távollétében helyettesíti őt  

- általános titkári teendők ellátása. 

- dokumentumok kezelése (fogadása, iktatása (Poszeidon rendszer), 
továbbítása, irattárba helyezése). 

- dokumentumok készítése (levél, táblázat, stb.) 

- igazgatósági ügyviteli-, szervezési-, és adminisztrációs feladatok elvégzése. 

- telefonok bonyolítása, levelezés és nyilvántartások vezetése, feladatok és 
határidők figyelése, jelzése, találkozók megszervezése, rendezése. 

- anyagigénylés a MedSol rendszerben (a titkárság, munkaügy, pénzügy, 
informatika részére)  

- Igazgatóság dolgozóinak segítése, információkkal támogatása, 
csoportvezetők munkájának támogatása: levelezés, telefonos ügyintézés, 
nyilvántartások és határidők figyelése. 

- minőségirányítási és környezetvédelmi elvárások szerinti munkavégzés. 

2.1. A FINANSZÍROZÁSI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI CSOPORT  

 Az OEP bevételek tervezése szervezeti egységekre lebontva, a teljesítmények 
ellenőrzése és a keretekhez igazítása. 

 Struktúra-átalakítások hivatalos ügyintézése: (OEP, ÁNTSZ)  

 Az elemzések összesítésével a Gazdasági és Üzemeltetési Igazgató munkájának 
segítése a költségvetés tervezéséhez, alakulásához, korrigálásához. 

 A csoporthoz tartozó egységek munkájának felügyelete, munkájának szervezése, 
összehangolása más, tömbön belüli illetve Egyetemen belüli szervezeteivel (pl. 
Klinikák, Informatikai Központ, Kontrolling). 

 7x24 órás készenlét szervezése, nyújtása MedSol és hálózati témában. 

 

INFORMATIKA  

 A Tömb informatikai rendszereinek üzemeltetése, felügyelete. 

 Helyi MedSol valamennyi moduljában (járó-beteg-, fekvőbeteg-nyilvántartás, 
anyag-, gyógyszermodul) support ellátása, szervezése, felhasználók számára 
segítségnyújtás. 
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 OEP jelentések előkészítése (napi zárások ellenőrzése), hibajavításban 
segítségnyújtás. 

 MedSol rendszerben orvosi dokumentációhoz sablonszöveg készítése, 
magisztrális készítmények rögzítése a rendszerben. 

 MedSol / SAP rendszerek tekintetében a felhasználó-menedzsment feladatok 
bonyolítása. 

 A vezetőség részéről érkező ad hoc lekérdezések végrehajtása a MedSol-ból 
(fekvő és járó oldalon egyaránt) – heti, havi rendszerességgel, illetve igény 
szerint. A lekérdezések adatainak „átültetése” tovább-feldolgozható formába 
(.xls), illetve grafikonok, bemutatók készítése az adatokból. 

 Éves statisztikák készítése (pl. onkológiai) - igény szerint. 

 A MeditCom laborrendszer helyi üzemeltetése (Kútvölgyi és az Érsebészet 
számára) – ebből lekérdezések, jelentések készítése, továbbítása a kijelölt 
felhasználókhoz / vezetőséghez, illetve a jelentéskészítésért felelős központi 
egységnek. 

 Informatikai berendezések rendelése, bevételezése, üzembe helyezése. 

 A Kútvölgyi Klinikai Tömböt érintő informatikai (hardver-szoftver-hálózat) 
fejlesztésekben történő közreműködés. 

 MEDSOL – SAP – hálózat – alapszoftverek (pl. Windows) üzemeltetése/helyi 
support nyújtása tekintetében folyamatos kapcsolattartás az egyetem illetékes 
szakembereivel (MSupport, SAPadmin, Informatikai Központ). 7x24 órás 
készenlét szervezése, nyújtása MedSol és hálózati témában. 

 

KONTROLLING  

 Költségvetési terv elkészítése klinikai pénzügyi központokra és a Tömb egészére. 

 A Gazdasági és Üzemeltetési Igazgatóság költségvetésének elkészítése. 

 Az ún. belső keretek felvitele a MedSol anyagmodul rendszerbe. 

 Havonként keretközlés a Tömb szervezeti egységei felé. 

 Kapcsolattartás folyamatosan a Semmelweis Egyetem Kontrolling 
Igazgatóságával, , valamint a Tömb egységeivel. 

 Kapcsolattartás a Semmelweis Egyetem Biztonságtechnikai és Logisztikai 
Igazgatósággal. Naprakész nyilvántartás vezetése a belépőkártyákról. 

 Adatszolgáltatás a felmerülő igények szerint, betartva az Adatvédelmi törvény, és 
a Vagyonvédelmi és biztonsági szabályzat, és előírásait. 
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2.2. GAZDÁLKODÁSI CSOPORT 

ANYAGGAZDÁLKODÁS FELADATA 

 A Tömb betegellátó egységeinek zavartalan működéséhez szükséges egyszer-
használatos anyagok és kis értékű tárgyi eszközök megrendelése. 

 A beérkező áruk érkeztetése, a számlák ellenőrzése, előkészítése és továbbítása a 
Pénzügyi Csoport felé. 

 Folyamatos kapcsolattartás a megrendelőkkel, beszállítókkal, és a raktárral. 

 SAP és MedSol rendszerekben nyilvántartott cikkszámok frissítése új áruk 
bekerüléséhez. 

 Konszignációs raktárak feltöltése (tonerek, festékkazetták, RTG filmek, előhívó 
vegyszerek), és a visszagyűjtött, kiürült, veszélyes hulladékká vált anyagok 
elszállítatása. 

ESZKÖZGAZDÁLKODÁS FELADATA 

 A Tömb orvostechnikai eszközeinek hibátlan működésének biztosítása, 
javíttatása, karbantartása. 

 A meghibásodott orvosi készülékeket javítása. 

 A betegellátást korszerűsítő eszközök beszerzésének ügyintézése. 

 Új orvostechnikai eszközök beszerzése. 

 A kötelező időszakos biztonságtechnikai vizsgálatok nyilvántartása. 

 A biztonságtechnikailag meg-nemfelelt eszközök azonnali javíttatásának, vagy a 
gyógyító tevékenységből való kivonásának megszervezése. 

 A megrendelések bevételezése az SAP rendszerben. Számlák igazolása. 

 Nagy értékű berendezések állományba-vételi dokumentumainak ügyintézése. 

 A megrendeléseket, javítási-, szállítási-, üzembe-helyezési dokumentumokat 
tárolása. 

 Az üzembe helyezés, karbantartás, utána történhet a munkalap igazolása. 

 Mosott textíliákról havi kimutatást készít, igazolja a bevett/kiadott textíliákat. 

LELTÁROZÁS FELADATA 

 A Tömb leltározásával kapcsolatos tevékenységek elvégzése  

 A Tömb alleltárainak egyeztetése az SAP rendszerben nyilvántartott adatokkal, 
hiány, és többlet esetén azonnali intézkedés. 

 A nyilvántartott készletekben történt változásokat a kiállított bizonylatok alapján 
lekönyveli az SAP rendszerben, a nyilvántartási kartonokon és az alleltári 
könyvekben. 

 Selejtezendő eszközök kijelölése az SAP rendszerben. 
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 Negyedévenkénti önleltárak bekérése. 

 Végrehajtja a leltározást az ütemtervnek megfelelően a megbízott személyekkel. 

RAKTÁRAK FELADATA 

 Beérkező áruk fogadása, raktározása és kiadása, kiszállítása a Tömb szervezeti 
egységeihez. 

 Minden hónap utolsó hetében a fogyás felmérése, a várható szükséglet 
megrendelése, beszerzése. A raktári készlet SAP rendszerben történő könyvelése. 

 Évente egy alkalommal leltározás. 

 Textilselejtezés. 

A MOSODAI SZOLGÁLTATÁS FELADATA 

 A Tömb egységeitől tételesen és súlyra átveszi a szennyes textíliákat, 
csoportosítja, majd egységesített zsákokba gyűjti.  

 A mosoda napi rendszerességgel elszállítja a szennyes textíliákat, és ezzel 
párhuzamosan visszaszállítja a már kimosottakat.  

 A tiszta textíliákat szortírozása, tárolása, a kiszállítása. 

 

2.3. MUNKAÜGYI CSOPORT  

 A szervezeti egységek által leadott munkaidő-nyilvántartások, jelenléti ívek, 
szabadságos kiírások kezelése. 

 A változó bérek SAP programban történő rögzíttetése. 

 Bérköltség-tervezésben részvétel. 

 Bér- illetve létszámadatokkal kapcsolatos számítások, kimutatások készítése 
vezetői igények szerint. 

 Megbízási szerződések, kereset- és illetménykiegészítések elkészítése, kezelése, 
nyilvántartása. 

 Dolgozók beléptetése, kiléptetése. 

 Útiköltség elszámolás. 

 Szabadságok nyilvántartása, éves szabadságok egyeztetése a szervezeti egységek 
vezetőivel. Fizetés nélküli szabadság-kérelmek kezelése. 

 Igazolások kiadása Nyugdíjintézet, illetve volt munkavállaló felé. 

 Dolgozói anyagok kezelése. 

 A jogszabályváltozások, valamint az egyetemi belső szabályozások, körlevelek 
nyomon követése, betartása, alkalmazása. 
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2.4.  PÉNZÜGYI CSOPORT  

 A beérkező és kimenő számlák feldolgozásának előkészítése, koordinálása és 
ellenőrzése. 

 Több költséghelyre érkező számla szétbontása és annak SAP rendszerbe történő 
rögzítése, megrendelések, bevételezések készítése. 

 Átkönyvelési feladatok, átcsoportosítások elkészítése. 

 Keretek felhasználásáról tájékoztatás nyújtása. 

 Tanszékek SAP bizonylatainak elkészítése  

 Szerződések nyilvántartása. 

 Házipénztár működtetése (készpénz be-, és kifizetések). Pénztár ellenőrzése. 

 Számlák igazolása, iktatása, utalásra történő előkészítése. 

 

2.5.  GONDNOKSÁG 

 Felügyeli, irányítja és szervezi a rendészet, portaszolgálat, szállítószolgálat, 
kisegítő személyzet, valamint az irattár munkáját. 

 Gondoskodik a vezetékes telefonok zavartalan működéséről és ellenőrzi a mobil 
telefonok nyilvántartását.  

 Megrendeli a gondnoksághoz tartozó munkacsoportok anyag-ellátmányát a 
MedSol anyagrendelési modulján keresztül. 

 Felügyeli és ellenőrzi a takarítóvállalat munkáját, kapcsolatot tart annak 
vezetőjével. 

 Összesíti a Gondnokság alegységeinek havi kimutatásait, az összesítést táblázatos 
formában elkészíti. 

 Gépkocsik javításának, illetve a gépkocsivezetők munkaruhájának SAP 
rendszerben történő megrendelése. 

 A kommunális szemétszállítás ügyintézése, megrendelése Veszélyes 
hulladékszállítás ügyintézése, megrendelése. 

A RENDÉSZET FELADATAI 

 A Vagyonvédelmi és rendészeti szabályzat alapján végzi a Tömb vagyonvédelmi, 
személyi, tulajdonvédelmi munkáját a munkautasítás A pénzszállítási 
folyamatokban közreműködik a szabályzat szerint. 

 A portaszolgálat felügyelete, segítése. 

 Rendszeres ellenőrzéseket végez a Tömb területén, a tapasztalt hiányosságok 
megszüntetése érdekében jelzést ad az illetékes vezetők felé. 

 PORTASZOLGÁLAT FELADATAI 

 A kórházi-, és a garázs-porta személy-, és gépjárműforgalmának ellenőrzése  
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 A betegellátás segítése: betegek, hozzátartozók, szállítók stb. tájékoztatása. 

 A portára érkező küldemények átvétele, továbbítása. 

 A telefonközpont helyettesítése éjszaka, illetve a munkaszüneti napok ideje alatt. 

IRATTÁR FELADATAI 

 Szigorúan betartja az Egyetem Iratkezelési Szabályzatában foglaltakat. 

 Az osztályok kérései alapján fénymásolatok elkészítése 

 Az osztályok által leadott anyagok (kórtörténeti lapok, fekvőbeteg ellátási ügyek, 
személyi ügyek, gazdasági ügyek) átvétele, ellenőrzése, rendezése, visszaadása, 
archiválása. 

 Javaslatot tesz a selejtezésre, figyelemmel kíséri a levéltárba adandó anyagokat. 

 Vezeti az archívum adminisztrációját. 

SZÁLLÍTÁS FELADATAI 

 A transzfúziós felelős utasítása alapján a vérminták kiszállítása az Országos 
Vérellátó Szolgálathoz, valamint a vérkészítmények és leletek behozatala a 
kórházba. A vérkészítmények beszállítását 16:00 után szerződött beszállító végzi. 

 Az Ortopéd Klinikáról a vizsgálati anyagok beszállítása. 

 A postai küldemények kezelése. 

 Laboratóriumi anyagok kiszállítása a SE Klinikáira és egyéb fővárosi kórházakba. 

 Anyagbeszerzési megrendelések teljesítése-, vagyis a megrendelt termék 
beszállítása és leadása a központi anyagraktárba. 

 A klinikai egységek által megbízott felelősök utasításai alapján az ellátottak 
átszállítása különböző szakirányú vizsgálatokra, az egyetem központi 
egységeihez, valamint más fővárosi intézményekbe, továbbá a vizsgálatok 
befejeztével kórházba történő visszaszállítása. 

 

 2.6. MŰSZAKI CSOPORT 

KARBANTARTÁS 

 Alapvető feladata a Tömbben működő gyógyító egységek munkájához szükséges 
műszaki működési feltételek biztosítása. 

 Közreműködés az ingatlanvagyon gazdálkodásával, felújításával és fejlesztésével 

(beruházásával) kapcsolatos tevékenységek ellátásában. 

 A terveztetés, a kivitelezési munkák műszaki irányítása és ellenőrzése, az e 
folyamatokhoz kapcsolódó dokumentációk kezelése, irattárazása, tervtár 
működtetése. 

 Az ingatlan hasznosításával kapcsolatos javaslatok kidolgozása, közreműködés a 
bérbeadás lebonyolításában. 
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 Felújítások, karbantartások terveztetése, szakvélemények elkészíttetése, az 
indokolt és szükséges igények meghatározása. 

 Közreműködés a közbeszerzési dokumentációk előkészítésében. 

 Részvétel a műszaki átadás-átvételi és használatbavételi eljárások 
lebonyolításában. 

 Teljesítés igazolások kiállítása, beérkezett számlák műszaki-szakmai ellenőrzése, 
igazolása. 

 Garanciális és szavatossági ügyek intézése. 

 A hatóságilag előírt vizsgálatok és az azt követő javítások elvégzésének 
felügyelete, koordinálása (érintésvédelem, villámvédelem, felvonók, emelőgépek, 
hegesztőgépek, földgázüzemű berendezések). Klímák és liftek karbantartásának, 
javításának felügyelete. 

 Az energiaellátó rendszerek, közműhálózatok üzemeltetése, felügyelete, 
karbantartása. 

 Részvétel az intézmény-tervezési, beszámolási folyamatban és az egyetemi 
szabályzatok, eljárási szabályok megalkotásában, a területét érintő jogszabályi 
változások ismertetése, végrehajtása. 

 Közreműködés új orvostechnikai műszerek, berendezések telepítésében. 

 Orvosi-gáz hálózatok létesítésének, üzemeltetésének felügyelete. 

 DISZPÉCSERSZOLGÁLAT  

 A diszpécser-központban kiépített központi rendszerek kezelése, figyelése. 

 A tűzjelző rendszer esetleges hibás, vagy téves riasztása esetén a jelzés 
lemondása a tűzoltóság felé, hiba esetén a külső karbantartó értesítése, a napló 
napi vezetése. 

 Központi orvosi gázellátó rendszer ellenőrzése, hibajelzés esetén a szükséges 
intézkedés megtétele. 

 Felvonó hibajelzés esetén a műszaki segítségnyújtás irányítása, szükség esetén a 
külső karbantartó értesítése. 

 Megfigyelő rendszer kezelése, ellenőrzése. 

 Hibabejelentés esetén a műhelyvezető értesítése, ügyeletben a műszaki ügyeletes 
irányítása.  

 Az elvégzett tevékenységéről, és a rendkívüli eseményekről napló vezetése. 
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33..  NNAAGGYYVVÁÁRRAADDTTÉÉRRII  EELLMMÉÉLLEETTII  TTÖÖMMBB  GGAAZZDDAASSÁÁGGII  ÜÜZZEEMMEELLTTEETTÉÉSSII  

IIGGAAZZGGAATTÓÓSSÁÁGG  ((NNEETT  GGÜÜII))  

A NET olyan decentralizáltan gazdálkodó szervezeti egységek közössége, amelyben a 

közös üzemeltetési, működtetési és gazdasági feladatokat a NET Gazdasági és 

Üzemeltetési Igazgatóság (továbbiakban: NET GÜI) látja el. A NET GÜI a Semmelweis 

Egyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága keretein belül működik. 

A Tömb szervezeti egységei szervezetüket tekintve önállóak, a Semmelweis Egyetem 

Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően saját ügyrenddel rendelkeznek. A 

Tömb szervezeti egységeinek gazdasági és üzemeltetési célú együttműködését, annak 

tartalmát és formáit, illetve döntéshozatali fórumait és azok működését működési rend 

tartalmazza. A koordinációt Operatív Egyeztető Testület látja el. 

A NET GÜI SZERVEZETE 

 

Felelős vezetője a gazdasági igazgató.  

Közvetlen munkatársai: osztályvezetők, központi állatház vezető, titkárságvezető. 

SZERVEZETE 

Műszaki Osztály 

Gazdasági Osztály 

Titkárság 

Központi Állatház 

Központi Postázó 

A centralizált alapfeladatokat a NET GÜI elsődlegesen a NET épület részére, illetve az 

intézetek részére végezi. A NET GÜI szervezetekkel történő együttműködését, az általa 

ellátott feladatok részletes meghatározását, a feladatellátás lebonyolításának rendszerét, 

folyamatát, felelősségi viszonyait a részletes tömbi ügyrend tartalmazza. 

 

A GAZDASÁGI ÉS ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK: 
 

 A NET GÜI feladata a NET épület üzemeltetés teljes költségvetésének kialakítása, 

a keretek feletti gazdálkodás.  
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 Gazdasági feladatok ellátása: munkaügyi, személyzeti, bérügyi, pénzügyi és 
számviteli ügyintézés, leltárkezelés; beszerzés, költség-kontrolling; az SAP 
rendszer teljes körű kezelése (beleértve a SAP HR időrögzítői feladatokat is), 
pályázatok pénzügyi elszámolásában történő részvétel, a tömbgazdálkodásba 
bevont szervezeti egységek részére napi szinten SAP adatok biztosítása a 
gazdálkodáshoz, kérésre speciális adatok előállítása is, NET központi pénztár 
működtetése. 

 
 Logisztikai feladatok: kézbesítés, raktározási feladatok: áruforgalom, általános és 

szakmai anyagraktározás, eszközraktározás, textilellátás. 
 

 Biztonsági, higiéniai feladatok: portaszolgálatok; tűzvédelem, vagyonvédelem, 
biztonságvédelem, munkabiztonság, takarítás és őrzésvédelem megszervezése. 

 
 Informatikai feladatok: hálózat-üzemeltetés, számítástechnikai eszközpark 

felügyelete és fogyóanyag-ellátása; távközlési hálózat és eszközök felügyelete és 
cserepótlása, az oktatási és tudományos munka segítése. 

 
 Műszaki feladatok: épület-felügyelet és karbantartás; épületgépészeti elemek 

(felvonók, klímák, orvosi gázrendszer, laboratórium, energia-ellátás, 
közműrendszerek stb.) felügyelete és üzemeltetése; hulladékkezelés, kertészet, 
környezetvédelmi feladatok. 

 
 Ingatlanhasznosítási és rendezvényszervezési feladatok. 

 
 Állatházi, állattartási, állat-tenyészeti és állatkísérleti állatorvosi, állatgondozási, 

állatvédelmi szakmai feladatok és egyetemi szintű állatorvosi tanácsadás, 
felügyelet.  

 

 

4. VVÁÁRROOSSMMAAJJOORRII  KKLLIINNIIKKÁÁKK  GGAAZZDDAASSÁÁGGII  ÉÉSS  ÜÜZZEEMMEELLTTEETTÉÉSSII  

IIGGAAZZGGAATTÓÓSSÁÁGGAA (VK GÜI) 

 

A Városmajori Klinikák Gazdasági és Üzemeltetési Igazgatósága (továbbiakban VKGUI) a 

a Semmelweis Egyetem Városmajori Klinikai Tömbjében elhelyezkedő decentralizált 

szervezeti egységek működtetésében vesz részt, illetve külön megállapodás alapján más 

külső szervezeti egység működtetését segíti. A VGÜI szolgáltatói viszonyban áll ezen 

partner szervezeti egységekkel – azoktól függetlenül működő egység, mely biztosítja 

önálló gazdálkodásuk szakmai támogatását, illetve működésük üzemeltetési feltételeit.  

Ellátja az ehhez szükséges gazdasági, műszaki, logisztikai, informatikai, személyügyi és 

adminisztratív tevékenységeket. 
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A VKGÜI SZERVEZETE 

 

Felelős vezetője a gazdasági igazgató. Közvetlen munkatársai: csoportvezetők, 

asszisztens. 

Irányítás alá tartozó csoportok: 

Anyaggazdálkodási Csoport 

Betegforgalmi Csoport 

Gazdasági Csoport 

Informatikai Csoport 

Műszaki Csoport. 

 
AZ EGYSÉG FELADATAI 
 

 A partner szervezeti egységek, illetve a saját költségvetésének tervezése, 

előirányzatainak felhasználása és lehetőség szerinti módosítása 

együttműködésben a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság illetékes szervezeti 

egységeivel. 

 Készpénzkezelés és elszámolás, szükség szerinti beszámolási kötelezettség az 

Egyetem felső vezetése és a partner szervezeti egységek vezetése felé. 

 Saját szervezete tekintetében munkaerő-, bér-, gyógyszer- és dologi keret-

gazdálkodás, illetve a partner szervezeti egységek esetében ezek szakmai 

támogatása. 

 Teljesítmény- és költség-kontrolling tevékenység. 

 Beruházás-tervezés, vagyon használat és hasznosítás feltételeinek biztosítása, 

fenntartás, karbantartás. 

 Beszerzés, közbeszerzés és készletgazdálkodás lebonyolítása az illetékes 

egyetemi szervezetekkel együtt. 

 Üzemeltetés, működtetés. 

 Külön megállapodások alapján külső szervezeti egységek gazdasági, műszaki és 

üzemeltetési tevékenységének támogatása. 
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 Az Egyetem által rendszeresített gazdasági informatikai rendszerek kizárólagos 

használata, a klinikai információs rendszerek üzemben tartása és menedzselése. 

 Biztonságszervezés, vagyon-, munka-, tűz-, és környezetvédelem biztosítása. 

 FEUVE-i kötelezettséggel és adatszolgáltatással kapcsolatos támogatás és a saját 

szervezetére kiterjedően feladatellátás. 

 

 

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

A Gazdasági ügyrend a gazdasági főigazgató jóváhagyásával lép hatályba, 2011. 

július 1-én, egyidejűleg a Főig. 6764/2006. sz. Gazdasági ügyrend érvényét veszti. 

A Gazdasági ügyrend módosításáért, aktualizálásáért a gazdasági főigazgató felelős. 

 

Budapest, 2011. június 30. 

 

 

 Dr. Tulassay Tivadar s.k. 

rektor 

 

Melléklet: 

Organogram 


