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1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

Készült a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 
szóló 370/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. törvény, a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről és a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM 
rendelet alapján. 

1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) hatálya kiterjed a Vakok Állami 
Intézete (továbbiakban: VÁI) valamennyi szervezeti egységére, valamint az intézménnyel 
foglalkoztatási jogviszonyban, álló személyekre, szervezetekre. 
 

A VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE ADATAI 
- Megnevezése  
- (idegen nyelvű megnevezése):                                        

Vakok Állami Intézete  
(National Institution for Blind People) 

- Rövidített neve:               „VÁI” 

- Alapító Okirata: A legutóbbi, (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 
Alapító Okirata  

kelte: 2016. június 29. 

okiratszám: 26112-7/2016/JISZOC 

- Alapítás dátuma: 1988. január 1. 

- Közvetlen jogelőd: Szociális Intézetek Központja (1146 Budapest, Május 1 út 21.) 

- Irányító szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia 
utca 3.) 

- Felügyeleti szerve és fenntartója: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, 
Visegrádi utca 49.) 

- Működési területe, illetékessége: Országos  

- Vezetői kinevezés rendje: A költségvetési szerv vezetőjét – pályázat alapján- a Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgatója nevezi ki. 

A költségvetési szerv irányítása, 
felügyelete:  

Az Alapító Okiratban meghatározottak szerint.  

- Költségvetési szerv besorolása Költségvetési szerv 

- Közfeladata: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény szerinti személyes gondoskodás keretébe tartozó 
alapszolgáltatások és szociális ellátás biztosítása 

 

 

- Székhelye, egyben a 

Vakok Állami Intézete Komplex 
Rehabilitációs Intézménye: 

1146 Budapest, Hermina út 21. (Hrsz: 31671/2) 
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Telephelyei:  

Vakok Állami Intézete Ápoló 
Gondozó Otthona 

 

1146 Budapest, Hungária krt. 146-148. (Hrsz: 31677/3) 

 

Vakok Állami Intézete 
Foglalkoztató Telephelye 

 

1146 Budapest, Ida u. 5-7. (Hrsz: 31677/3) 

Vakok Állami Intézete Lakóotthona 

 

1082 Budapest, Rökk Szilárd u. 21- II/10. (Hrsz: 36672/0/A/13) 

 

Vakok Állami Intézete „Kiléptető 
Lakás” 

1142 Budapest Sárrétpark 3. I/4. (Hrsz: 29978/145/A) 

 

Vakok Állami Intézete 
Rehabilitációs Telephelye 

2890 Tata, Deák Ferenc utca 5/B. (Hrsz: 3426/2017) 

-  

- Postacíme: 

 

1443 Budapest, Pf.: 213. 

- E-mail címe: titkarsag@vakokintezete.hu  

- Honlapjának címe: www.vakokintezete.hu 

 

Jelzőszámai: 

 

- Pénzforgalmi jelzőszám: 10032000 -01491931 

- Számlavezető bank: Magyar Államkincstár 

- Adószám: 15324030-2-42 

- Statisztikai számjel: 15324030-8730-312-01 

- Törzsszám: 324030 

- Szakágazati besorolása: 873000 

- Államháztartási egyedi 
  azonosító: 035224 

 

Egyéb jellemző adatok:  

 

- Intézményi bentlakásos 
   férőhelyek száma: 294 fő  

- Nappali intézmény 
   férőhelyeinek száma:   30 fő 

- Elemi költségvetés szerinti 
dolgozói összlétszám  

    

221 fő 

 

 

 

 

1.2. AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTTAK FOGLALKOZÁSI JOGVISZONYA 

A foglalkoztatottak jogviszonya közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992.évi XXXIII. törvény, az egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakra a munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény és a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről hatályos rendelkezései 
az irányadóak. 
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1.3. A VAKOK ÁLLAMI INTÉZETÉNEK TEVÉKENYSÉGI KÖRE AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN 
FOGLALTAKNAK MEGFELELŐEN 

1.3.1. Alaptevékenységek 

- rehabilitációs intézményi ellátás biztosítása azon látássérült személyeknek, akiknek társadalmi 
integrációjához komplex rehabilitációs szolgáltatás igénybevétele szükséges, mely más 
intézményi keretek között nem biztosítható, 

- rehabilitációs célú lakóotthon működtetése olyan nem tanköteles látássérült személyek részére, 
akiknek az oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása intézményi 
keretek között megvalósítható, 

- ápoló – gondozó intézményi ellátás az olyan látássérült személyek részére, akik önmagukról 
gondoskodni más körülmények között nem tudnak, valamint olyan további szolgáltatásokat 
igényelnek – különös tekintettel oktatásukra, képzésükre –, mely más szervezeti keretek között 
nem oldható meg  

- a látássérült személyek családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérésének önálló 
életvitelre történő felkészítése, családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérésének 
előkészítése, 

- szakterületét érintően az irányító szerv szakmai- módszertani munkájában való közreműködés, 
- nappali ellátás nyújtása, 
- fejlesztő foglalkoztatás, 
- kiléptető lakás működtetése rehabilitációs ellátási formaként, külső férőhely keretében, az 

intézmény munkaviszonnyal rendelkező lakói részére, önfenntartásuk, önálló életvitelük, 
önérvényesítésük kialakításához szükséges gyakorlat elsajátítására,  

- az intézményi ellátás megszüntetését követő utógondozás megszervezése,  
- egyéb szociális gondozás és ellátás (látássérült személyek elemi rehabilitációja). 
 
 

Az alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 
101212 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása 
101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére 
101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása 
107030 Fejlesztő foglalkoztatás 

1.3.2.  Ellátható kisegítő és vállalkozási tevékenységek  

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa az intézmény módosított kiadási 
előirányzatainak a 20%-a. 
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2. SZERVEZETI RÉSZ 

Az intézmény szervezeti tagolódását az 1. számú melléklet tartalmazza. 
Az intézményi feladatok ellátására a mindenkor hatályos jogszabályok és belső szabályzatok az 
irányadóak. A VÁI-ban elvárás valamennyi szervezeti egység szoros együttműködése, tekintettel 
arra is, hogy a VÁI integrált intézményként működik. 
 
Az alábbiakon kívül a szervezeti egységek működését és tagjainak részletes feladatait, felelősségét és 
hatáskörét az egységszintű működési szabályzatok/ügyrendek (továbbiakban: EMSZ), 
folyamatleírások, ellenőrzési nyomvonalak, vonatkozó eljárásrendek és munkaköri leírások 
tartalmazzák. 
 
 

Igazgató 
Az intézményt, mint egyszemélyi felelős vezető irányítja, jogkörét közvetlenül gyakorolja. 
 
Feladata:  
 

 Az intézmény korszerű, magas színvonalú működésének megszervezése az Alapító Okirat szerinti 
feladatok ellátása érdekében. 

 Folyamatosan törekedni a korszerű, új, magasabb színvonalat jelentő képzési, gondozási, 
foglalkoztatási formák keresésére, a feltételek megteremtése esetén azok megvalósítására. 

 Gondoskodni a személyi térítési díjak megállapításáról és felülvizsgálatáról, valamint a panaszok 
és közérdekű bejelentések kivizsgálásáról és megtenni a szükséges intézkedéseket. 

 Kapcsolatot tartani a VÁI működését befolyásoló, a szakmai és egyéb szervezetekkel. 

 A hatályos jogszabályokban, továbbá a fenntartó és szakmai felügyelet által meghatározott, 
munkakörébe tartozó feladatok ellátása. 

 
Hatásköre: 
Teljes körűen kiterjed a VÁI valamennyi tevékenységére, feladatára, szervezeti egységére és 
munkatársaira az alábbiakat kiemelve, 

- munkáltatói jogkör gyakorlása, 

- önálló képviseleti és kiadmányozási (aláírás) jog, 

- jóváhagyási jog a működést szabályozó dokumentumok vonatkozásban. 
 
 
 

Hatáskör gyakorlásának módja: 
Szóbeli és írásbeli rendelkezésekkel szabályzat, munkaköri leírás, utasítás, folyamatleírás, ellenőrzési 
nyomvonal és levél formájában. 
 
Helyettesítés rendje:  
Távollétében helyettesítését általános helyettes látja el. 
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Felelős: 
Egy személyben felelős a jogszabályokban meghatározottak szerinti működésért és szabályozások 
meglétéért, az előzőekben meghatározottak, valamit a belső kontroll előírások teljesüléséért. 
 

2.1. AZ IGAZGATÓ KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK/ 
MUNKA- ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK 

2.1.1. SZERVEZETI EGYSÉGEK 

2.1.1.1. OMK 

 

A VÁI-ban működő Országos Módszertani Központ célja, hogy segítse a különböző szervezetek által 
működtetett elemi rehabilitációs szolgáltatások egységes működését, a szervezetek 
együttműködését, az elemi és komplex rehabilitáció módszertani fejlesztését, a szolgáltatásban és a 
látássérült személyek ellátásában érintett szakemberek továbbképzését, szakmai fejlődését. 
 
Feladata a fogyatékossághoz és a rehabilitációhoz kapcsolódó képzések kidolgozása, minősítési 
eljárásainak lefolytatása, a képzések megszervezése és lebonyolítása. Tevékenységi körébe tartozik 
még a látássérült személyeknek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadás biztosítása, illetve 
szükség esetén ezek koordinálása, valamint hírlevelek, módszertani útmutatók, kiadványok 
összeállításában, lektorálásában és kiadásának előkészítésében való részvétel. Ugyancsak feladata az 
elemi rehabilitációs szolgáltatást nyújtók részvételével hálózati találkozók szervezése és 
lebonyolítása.  
 

2.1.2. MUNKAKÖRÖK 

- általános helyettes 
- gazdasági koordinátor 
- szakreferens 
- Országos Módszertani Központ vezető (továbbiakban: OMK vezető) 

 

 
Általános helyettes 
Az igazgató távollétében ellátja az igazgató feladatait. 
 

Feladata:  

 A szakmai munka minőségét, eredményességét, költséghatékonyságát mérő szisztémák 
kidolgozása a gazdasági koordinátorral együttműködve.  

 Javaslattétel a VÁI egységeiben történő szakmai és szervezési munka fejlesztésére.  

 A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően, továbbá az igazgató 
rendelkezései alapján szakmailag egy személyben, önállóan irányítja és ellenőrzi az irányítása alá 
tartozó - a rehabilitációs területért felelős - rehabilitációs szakmai vezetőt, az - ápolás-
gondozás/egészségügyi területért felelős - vezető ápolót, és a tatai - telephelyért felelős - 
telephelyvezetőt, intézkedéseket hoz, dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.  
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 Kialakítja, szervezi, koordinálja - a jogszabályoknak megfelelően – az intézmény szakmai 
tevékenységére vonatkozó adatszolgáltatásokat.  

 Elkészítteti, összeállítja az intézmény munkatervét, szakmai beszámolóját.  

 Tevékenyen együttműködik az intézmény szabályzatainak előkészítésében, készíttetésében.  
 
Hatásköre: 
Hatásköre kiterjed az intézmény teljes területére a szakmai tevékenységek jogszabályi 
megfelelősége, működtetése és szervezése vonatkozásában. 
 
Hatáskör gyakorlásának módja: 
Szóbeli és írásbeli rendelkezésekkel munkaköri leírás, utasítás, folyamatleírás, ellenőrzési nyomvonal 
és levél formában. 
 
Helyettesítés rendje: 
Távollétében a rehabilitációs szakmai vezető/vezető ápoló helyettesíti, az igazgató felé történő 
közvetlen beszámolási kötelem mellett. 
 
Felelőssége: 
Egy személyben felelős az előzőekben meghatározottak, valamit a belső kontroll előírások 
teljesüléséért. 
 
 

Gazdasági koordinátor 
Gazdasági koordinátor a feladatait az igazgató közvetlen vezetése és ellenőrzése mellett látja el. 
 
Feladata:  

 A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek, az igazgató rendelkezéseinek megfelelően, 
alapján szakmailag egy személyben, önállóan irányítja és ellenőrzi az irányítása alá tartozó 
gazdálkodási szervezetet, gazdasági intézkedéseket hoz, dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.  

 Gondoskodik az üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenység biztosításáról. 

 Gondoskodik a létszám és bérgazdálkodási, humánpolitikai tevékenység ellátásáról. 

 Gondoskodik az élelmezési csoport munkájának biztosításáról.  

 Gondoskodik az informatikai tevékenység biztosításáról. 

 Kialakítja, szervezi, koordinálja a pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátását (költségvetési 
előirányzatok, adatszolgáltatások).   

 Elkészítteti, összeállítja a pénzügyi, gazdálkodási tevékenységekkel kapcsolatos valamennyi 
intézményi szabályzatot, biztosítva azok naprakészségét.  

 Gondoskodik az érték- és vagyonvédelem biztosításáról, beruházási és beszerzési feladatokat 
koordinál. 

 Gondoskodik a leltárköteles eszközök bevételezéséről, alleltári nyilvántartásba vételéről, 
előkészíti a selejtezési eljárást. 

 Gondoskodik a gazdálkodási terület szabályzatainak, ügyrendjének, folyamatleírásainak 
naprakészségéről. 

 Szervezni a pénzügyi és számviteli tevékenységet.  

 Az intézményi költségvetés előirányzatának folyamatos nyomon követése, a felhasználás 
egyeztetése. 
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 Az előirányzat módosítások előkészítése, a saját hatáskörű módosítások előterjesztése, 
nyilvántartások vezetése. 

 A jóváhagyott költségvetési kereten belül szervezi és végzi a pénzgazdálkodási feladatokat. 

 A gazdálkodási feladatok tervezésének előkészítése, ellenőrzése, koordinálása. 

 A kötelezettségvállalással kapcsolatos szerződések, megrendelések naprakész nyilvántartása, 
követése.  

 Feladata elkészíteni a költségvetési tervet. 

 A feladatkörébe tartozó adatszolgáltatások határidőre történő elkészítése. 

 Gondoskodni a jóváhagyott költségvetési kereten belül a pénzgazdálkodási feladatok 
teljesüléséről, a számviteli előírásoknak megfelelő könyveléséről.  

 Gondoskodni a számlák ellenőrzéséről, érvényesítéséről. 

 A pénz és értékkezelési feladatok jogszabályok, belső előírások szerinti elvégzése, ellenőrzése. 

 Hagyatéki, letéti ügyek intézése, nyilvántartása, koordinálása, ellenőrzése.  

 Gondoskodni a térítési díjjal kapcsolatos nyilvántartásokkal, adatszolgáltatásokkal, 
számlázásokkal kapcsolatos feladatokról, valamint a jogi eljárásra történő előkészületekről. 

 Gondoskodni a vevői követelések beszedéséről. 

 Naprakészen tartja a területre vonatkozó szabályzatokat, folyamatleírások, ügyrendeket.  
 
 
Hatásköre:  
Hatásköre kiterjed az intézmény teljes területére az előirányzat tervezési, gazdálkodási, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok, valamint működtetés, üzemletetés, 
beruházás, vagyonhasználat, hasznosítás és védelemmel kapcsolatos feladatok vonatkozásában. 
 
Hatáskör gyakorlásának módja: 
Szóbeli és írásbeli rendelkezésekkel, munkaköri leírás, utasítás, folyamatleírás, ellenőrzési nyomvonal 
és levél formában. 
 
Helyettesítés rendje: 
Távollétében munkáját az arra kijelölt munkatárs látja el. 
 
Felelőssége: 
Egy személyben felelős az előzőekben meghatározottak, valamit a belső kontroll előírások 
teljesüléséért. 
 
 

Szakreferens 
 
Feladata: 

 Az intézményre vonatkozó fejlesztési célok meghatározásához tanácsadás, a szakmai munka 
minőségét, eredményességét költséghatékonyságát mérő szisztémák kidolgozásában való 
együttműködés.  

 Társintézményekkel, civil szervezetekkel való kapcsolattartás.  

 Pályázati kiírások figyelése, pályázatok elkészítése, kidolgozása; a megnyert pályázatok 
végrehajtása, beszámolók elkészítése.  

 Pályáztatás lebonyolítása.  
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 Szakmai cikkek, beszámolók, módszertani, szociálpolitikai és ápolásszakmai anyagok kidolgozása. 

 A VÁI, Fény a Sötétben Alapítványával való kapcsolattartás.  
 
Hatásköre:  
Hatásköre kiterjed az intézmény teljes területére, a számára meghatározott feladatok 
vonatkozásában.   
 
Hatáskör gyakorlásának módja: 
Szóbeli és írásbeli rendelkezésekkel munkaköri leírás, utasítás, folyamatleírás, ellenőrzési nyomvonal 
és levél formájában. 
 
Helyettesítés rendje: 
Távollétében munkáját az igazgató által ideiglenesen kijelölt személy látja el. 
 
Felelőssége: 
Felelős az előzőekben meghatározottak teljesüléséért. 
 
 

OMK vezető: 
 
Feladata az elemi és komplex rehabilitáció módszertani fejlesztésének biztosítása. Ennek érdekében 
gondoskodik: 

 képzési csomagok kidolgozásáról, akkreditálásáról, meghirdetéséről és lebonyolításáról, 

 szakmai hírlevelek rendszeres megjelentetéséről, módszertani kiadványok szükség és 
igény szerinti közzétételéről, 

 a látássérült embereknek rehabilitációt és egyéb szolgáltatást nyújtó szervezetek 
együttműködésének elősegítéséről, szakmai tanácsadás biztosításáról. 

 
Hatásköre:  
Hatásköre kiterjed az intézmény teljes területére, a számára meghatározott feladatok 
vonatkozásában.   
 
Hatáskör gyakorlásának módja: 
Szóbeli és írásbeli rendelkezésekkel munkaköri leírás, utasítás, folyamatleírás, ellenőrzési nyomvonal 
és levél formájában. 
 
Helyettesítés rendje: 
Távollétében munkáját az esetileg megbízott munkatársa végzi. 
 
Felelőssége: 
Egy személyben felelős az előzőekben meghatározottak teljesüléséért. 
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2.1.3. TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

Titkárság 
 
Feladata: 
A VÁI iratkezelésének bonyolítása, iratkezelési feladatok (nyilvántartás, rendszerezés, válogatás, 
megőrzés, használatra bocsátás, selejtezés-levéltárba adás) hatályos rendelkezéseknek megfelelő 
ellátása.  
 
Hatásköre: 
Hatásköre kiterjed a VÁI teljes területére az iratkezelés vonatkozásában. 
 
Hatáskör gyakorlásának módja: 
Szabályzati előírások végrehajtása, javaslattétel feladatköréhez kapcsolódó tevékenység 
vonatkozásában. 
 
Helyettesítés rendje: 
Távollétében az igazgató által ideiglenesen kijelölt személy végzi a tevékenységet. 
 
Felelőssége: 
A munkatárs egy személyben felelős az előzőekben meghatározottak teljesüléséért. 
 
 
Külső szervezettel vagy személlyel kötött megbízási, vállalkozási szerződés, vagy megállapodás 
alapján végzett tevékenységek: 
 

- belső ellenőrzés 
- minőségirányítás  
- munka - és tűzvédelem 

 
Belső ellenőrzés 
 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) alapján a VÁI-nál kialakítandó függetlenül működő belső 
ellenőrzési feladatokat a 2013. augusztus 7. napján kelt megállapodás alapján az SZGYF, mint 
fenntartó belső ellenőrzési egysége látja el.  
 
A Bkr. 6. § (2a) bekezdésében foglaltaknak történő megfelelés céljából a VÁI valamennyi szervezeti 
egysége részt vesz a folyamatok működésében, a gazdálkodási területhez tartozó folyamatokért 
általános felelősséget visel a gazdálkodási koordinátor, a szakmai területhez tartozó folyamatokért 
általános felelősséget visel az általános helyettes, mint vezető beosztású személy (folyamatgazda).  
 

Minőségirányítás 
 
Feladat: 

 A minőségirányítási rendszer követelményeinek nyomon követése, betartatásának ellenőrzése, 
fejlesztések előkészítése, a szükséges módosítások kezdeményezése, átvezetése. 
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 A minőségi információs rendszer kialakítása, működtetése, felülvizsgálata. 

 A külső és belső minőségirányítási auditok előkészítése, lebonyolítása. 

 Az intézmény szabályzatai és a minőségirányítási rendszer előíró dokumentumai összhangjának 
nyomon követése, módosítások kezdeményezése, ellenőrzése. 

 

Munka és tűzvédelem 
 
Az igazgató külső szakember bevonásával közvetlenül irányítja a tűzvédelemmel kapcsolatos 
feladatokat, gondoskodik a tűzvédelem tárgyi és személyi feltételeinek biztosításáról.  
Az igazgató felelős az egészséges és biztonságos munkakörülmények biztosításáért, a személyi és 
tárgyi feltételek megteremtéséért, közvetlenül irányítja a munka- és tűzvédelmi megbízott munkáját. 
 
Feladata: 

 Ellátja a munkavédelmi (munkabiztonsági) szakfeladatokat (munkabalesetek kivizsgálása, 
védőeszközök juttatásának és ellenőrzésének rendje, kockázatbecslés és értékelés, 
biztonságtechnikai műszaki felülvizsgálatok).  

 Vezeti a munkavédelmi nyilvántartásokat, őrzi a dokumentumokat.  

 Évenként kötelező munkavédelmi bejárást tart.  

 Közreműködik a Kiürítési Terv kidolgozásában.  

 Ellenőrzi a Tűzvédelmi Szabályzatban rögzítettek betartását.  

 Megszervezi a tűzvédelmi és munkavédelmi oktatásokat (iskolai közösségi szolgálatot teljesítők 
számára, új dolgozó belépésekor, illetve időszakosan ismételt esetekben). Kapcsolatot tart a 
tűzvédelmi hatóságokkal. 

 

2.2. AZ ÁLTALÁNOS HELYETTES HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK ÉS AZ 
AZOK ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK/MUNKAKÖRÖK  

A VÁI-ban a szociális, rehabilitációs területet a rehabilitációs szakmai vezető, mint a Hermina úti 
telephely vezetője, az ápolás-gondozás egészségügyi területet a vezető ápoló, aki egyben a Hungária 
körúti telephely vezetője, továbbá a tatai telephelyet annak telephelyvezetője irányítja. A 
telephelyek vonatkozásában telephelyvezetők/csoportvezetők/osztályvezetők irányítják a szervezeti 
egységeket/tevékenységi köröket, akiknek részletes feladatait az Egységszintű Működési 
Szabályzatok (az adott szakmacsoport ügyrendje) tartalmazzák.   
 

2.2. 1. HERMINA ÚTI TELEPHELY  

A Hermina úti telephelyet a rehabilitációs szakmai vezető, mint telephelyvezető irányítja. 
 

2.2. 1.1. REHABILITÁCIÓS SZAKMAI VEZETŐ 

Feladata: 

 Irányítja, koordinálja, ellenőrzi, értékeli és összehangolja a hatáskörébe utalt csoportok/egységek 
munkáját, rendszeresen megtartja a szakmai csoportvezetői értekezletet.  
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 Jóváhagyja és ellenőrzi a csoportvezetők/egységvezetők által elkészített munkaterveket, 
órarendet.  

 Összesíti, értékeli a szakmai csoportok/egységek munkáját, időszaki szakmai beszámolókat készít 
elő. Gondoskodik az információáramlásról és a szociális-rehabilitációs tevékenységgel kapcsolatos 
dokumentáció vezettetéséről.  

 A hatáskörébe tartozó csoportokra/egységekre vonatkozóan elkészíti az éves munkaterv 
tervezetét, a jóváhagyott munkaterv szakmai feladatait végrehajtatja.  

 A lakóotthon és a kiléptető lakás rehabilitációs célú kihasználásának megvalósításáról 
gondoskodik.  

 Figyelemmel kíséri a szakmai továbbképzéseket, a szakmai jogszabályok megjelenését.  

 Végzi és ellenőrzi a belső kontrollok megvalósulását.  

 Elkészíti a hozzá beosztott csoportok/egységek vezetőinek munkaköri leírását.  

 Ellenőrzi mindazon feladatok végrehajtását, melyet az irányítása alá tartozó csoportok/egységek 
ellátnak. 

 Koordinálja az önkéntesek fogadásával, az érzékenyítési programokkal, a szakmai gyakorlatukat 
töltőkkel, valamint az adományozással kapcsolatos tevékenységet. 

 
 
Hatásköre: 
Hatásköre kiterjed az intézmény teljes területére, a számára meghatározott feladatok 
vonatkozásában.   
 
Hatáskör gyakorlásának módja: 
Szóbeli és írásbeli rendelkezésekkel munkaköri leírás, utasítás, folyamatleírás, ellenőrzési nyomvonal 
és levél formájában. 
 
Helyettesítés rendje: 
Távollétében munkáját az általános helyettessel egyeztetve, az arra ideiglenesen kijelölt személy látja 
el. 
 
Felelőssége: 
Egy személyben felelős az előzőekben meghatározottak teljesüléséért. 
 
 

2.2. 1. 1. 1. REHABILITÁCIÓS SZAKMAI VEZETŐ HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ SZERVEZETI 
EGYSÉGEK/MUNKAKÖRÖK: 

- Kliens Koordinációs Iroda 
- Elemi Rehabilitációs Centrum  

o Elemi rehabilitációs szolgáltatás (beleértve a megyei irodákat is) 
o Nappali és rehabilitációs szolgáltatások 
o Országos Felnőtt Látásvizsgáló és Állapotfelmérő Központ  

- Foglalkozási csoport 
- Szociális és mentálhigiénés ssoport 
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KLIENS KOORDINÁCIÓS IRODA (TOVÁBBIAKBAN: KKI) 

 

A VÁI-ban a KKI végzi a felvételi kérelmekhez kapcsolódó teljes körű ügyintézést, információnyújtást, 
nyilvántartási és adatszolgáltatási tevékenységet a VÁI valamennyi szolgáltatására/ellátására 
vonatkozóan. A KKI feladata a VÁI-val jogviszonyban álló lakók dokumentációinak, a valamilyen okból 
lezárt (pl.: elutasítás, elhalálozás stb.) dokumentumok központi tárolása (kivéve az egészségügyi 
dokumentációt). A KKI végzi a szakmai (szociális, rehabilitációs) jelentések, adatszolgáltatások 
rögzítését (KENYSZI, SZIA, OSAP), teljesítését. A VÁI vonatkozásában a KKI-hoz tartozik a 
terepgyakorlatok, intézménylátogatások szervezése, a hallgatók fogadása, a mindezekkel 
kapcsolatos dokumentáció vezetése.  
 

A KKI-ban ellátandó feladatokat szociális munkatárs végzi, akinek részletes feladatait, felelősségét és 
hatáskörét folyamatleírás, ellenőrzési nyomvonal, vonatkozó eljárásrend és munkaköri leírás 
tartalmazza. 
 
 

ELEMI REHABILITÁCIÓS CENTRUM (TOVÁBBIAKBAN: ERC) 

1. ELEMI REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS 

 

Az elemi rehabilitáció célja, hogy a látássérültté vált személyek elsajátítsák azokat az ismereteket és 
technikákat, melyekkel korábbi életmódjuk, életminőségük jelentős részben visszaállítható 
(tájékozódás-közlekedés, mindennapos tevékenységek, funkcionális látásvizsgálat és látástréning, 
kommunikáció: tapintható írás és olvasás, informatikai eszközök használatának tanítása). 
Az elemi rehabilitáció módszere rövidtávú, komplex és intenzív oktató, fejlesztő tevékenységen 
keresztül biztosítja a sérült személy önállóságának helyreállítását. A módszer a megmaradt látás 
pontos és gyakorlati felmérésén alapul, és a meglévő látás maximális kihasználására, a közlekedés, 
tájékozódás, a mindennapi élethez kapcsolódó tevékenységek, és eszközhasználat, a kommunikációs 
és számítástechnikai eszközök használatának elsajátítására terjed ki. A funkcionális látás nélkül élő 
emberek esetében az elemi rehabilitáció során azokat a készségeket, képességeket fejlesztik a 
szakemberek, amelyek a mindennapi életben az önellátáshoz szükségesek.  
Az elemi rehabilitáció a komplex rehabilitáció egyik elemét képezi, mely rendszernek a része a 
gyógypedagógiai rehabilitáció, a pszichológiai rehabilitáció és a szociális rehabilitáció.  
 
Az elemi rehabilitációs szolgáltatás elsősorban a rehabilitációs javaslatot megalapozó 
állapotfelmérést követően vehető igénybe, amelyet az Országos Felnőtt Látásvizsgáló és 
Állapotfelmérő Központ munkatársai végeznek. Egyedi elbírálás (szakemberek egyeztetését 
követően) esetén az OFLÁK vizsgálata nélkül is igénybe vehető a szolgáltatás. A vizsgálatok körét és 
helyszínét minden esetben a fejlesztés céljára és az igénybevevő állapotára vonatkozó előzetes 
információk alapján az OFLÁK budapesti központjának munkatársai határozzák meg.  
 
Az ERC tevékenységét annak vezetője irányítja, koordinálja, az ERC-en belüli szervezeti egységek 
működését és tagjainak részletes feladatait, felelősségét és hatáskörét az egységszintű működési 
szabályzatok/ügyrendek (továbbiakban: EMSZ), folyamatleírások, ellenőrzési nyomvonalak, 
vonatkozó eljárásrendek és munkaköri leírások tartalmazzák. 
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AZ ELEMI REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS MODULJAI  

Tájékozódás és közlekedéstanítás 
A tájékozódás-közlekedés tanítás célja, hogy az adott személy képessé váljon az önálló és biztonságos 
közlekedésre a megváltozott helyzetben. A tanítás révén speciális segédeszközök és technikák 
alkalmazásával képes eljutni egy kívánt helyre. További célok, a biztonságos és önálló tájékozódáshoz 
és közlekedéshez szükséges technikák és készségek kialakítása zárt és nyitott térben, ismert és 
ismeretlen környezetben, különböző napszakokban és időjárási viszonyok között az egyén mentális, 
pszichés, szomatikus és szociális képességeinek, adottságainak figyelembevételével. 

 

Mindennapos tevékenységek és életvitelt segítő eszközök tanítása 
A mindennapos tevékenységek tanítása, újratanítása a látássérült személy minél szélesebb körű 
önállóságának megalapozását szolgálja. A résztvevők azokat a speciális technikákat ismerik meg és 
gyakorolják be, melyeket évekig, talán évtizedekig rutinszerűen végeztek vizuális kontrollal. A 
fejlesztés mindig egyén központú, ezért a tevékenységet a tervezéstől a tanításon át a gyakorlásig és 
a tevékenységek önálló kivitelezéséig a résztvevő személyisége, szükségletei és igényei határozzák 
meg. A mindennapos tevékenységek tanításának részét képezi az életvitelt segítő eszközök 
használatának tanítása, mivel az eszközhasználat megismertetése szorosan összefügg a tanított 
tevékenységekkel. 
 

Az otthoni környezet akadálymentesítése, az elemi rehabilitáció során elsajátított technikák 
adaptálása, ismert környezetben való alkalmazása, mind a tájékozódás-közlekedés, mind a 
mindennapos tevékenységek terén az otthontanítás keretei között valósítható meg. Ideális esetben 
az adaptációs otthontanítás nem csak az érintettre irányuló tevékenység, hanem a vele egy lakásban 
élők számára is valódi segítséget nyújt. 
 

Tapintható írás és olvasás tanítása 
Célja, hogy a látásukat vesztett, illetve látássérülést szenvedett személyek újra élhessenek az olvasás 
és írás lehetőségével, a tapintható írás és olvasás technikájának elsajátításán keresztül. A 
tevékenység keretében hagyományosan a Braille írás-olvasás tanítása folyik, ugyanakkor szükséges 
alternatív tapintható technikák bevezetése is azon látássérült személyek számára, akik életkori 
sajátosságokra visszavezethető okok, illetve egészségi problémák miatt az előbbit nem tudják 
használni.  
 

Funkcionális látásvizsgálat és tréning  
A funkcionális látásvizsgálatot az OFLÁK végzi.  
Funkcionális látástréning  
A funkcionális látástréning azokban az esetekben alkalmazható, amikor a látássérült személy 
funkcionális látásvizsgálata rosszabb teljesítményt mutat, mint ami a szemészeti adatok és 
vélemények alapján elvárható lenne. Célja, hogy a funkcionális látással rendelkező személyek 
optimális körülmények között gyakorolhassák a „látást”, és segítséggel tudatosabban tudják a 
látottakat értelmezni, feldolgozni.  
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Kommunikációs és számítástechnikai eszközök használatának tanítása 
Az informatika oktatás célja, hogy a résztvevők megismerjék és elsajátítsák a számítógép-kezelés 
alapjait, és ezzel lehetőséget kapjanak arra, hogy kompenzálhassák a látássérülésük miatti 
hátrányukat az információkhoz való hozzáférésben, a tájékozódásban és kapcsolattartásban. 
A számítógép és az internethasználat hatalmas lehetőségeket jelent egy látássérült felhasználó 
számára, mivel az információszerzés és tájékozódás olyan kommunikációs csatornáit teszi 
elérhetővé, amelyek segítik az egyén integrálódását a többségi társadalomba.  
A speciális szoftverek használatán túl további lehetőség az alternatív kommunikációs eszközök 
használatának megismerése, mint például az okos telefon, látássérültek számára fejlesztett PDA, 
Braille-kijelző, navigációs eszközök, stb. 
 

A fent bemutatott tevékenységi körök az igénybevevők különböző élethelyzeteihez igazíthatóak, 
bővíthetőek.  
 

Az elemi rehabilitáció részét képező pszichológiai rehabilitáció  
A pszichés támogatás célja, hogy elősegítse a személyiség újraintegrálódását és enyhítse az ezzel járó 
feszültségeket, illetve az, hogy a negatív társas hatások kezelésében támogatást nyújtson.  
 

Az elemi rehabilitáció részét képező egyéni esetkezelésen alapuló szociális munka 
Az elemi rehabilitációs folyamatban részt vevő látássérült személyeket a szolgáltatás iránti igény 
jelzésétől kezdve, az utógondozással bezárólag szociális munkás esetmenedzserként kíséri, 
támogatja. Ezáltal lehetőség nyílik a látássérült személy igényeinek, szükségleteinek, 
élethelyzetének, családi- és baráti kapcsolatainak pontosabb megismerésére, a számukra biztosított 
fejlesztő tevékenységek összehangolására. A szociális munkatárs emellett segítséget nyújt a 
rehabilitációs folyamat során felmerülő problémák, konfliktusok megoldásában, az önálló életvitelt 
segítő feltételek kialakításában, az elérhető szociális támogatások és szolgáltatások 
igénybevételében.  
Az esetkezelés egyéni beszélgetéseken alapul, amelyet azonban célzott csoportfoglalkozások is 
kiegészíthetnek. A találkozók hossza és gyakorisága a lakók igényeihez, szükségleteihez igazodik. Az 
esetkezelést minden esetben szociális munkatárs végzi.  
 
Az eredetileg kidolgozott terápiás eljárások a különböző társult megbetegedésekből, sérülésekből 
fakadó speciális szükségletekre nem reagálnak, azokra az esetekre alkalmazható módosítás nélkül, 
ahol a látásvesztés a látószerv visszafordíthatatlan károsodásából adódik (például szürkehályog, 
baleset), és nem kíséri más érzékszerv vagy funkció sérülése. Amennyiben a látássérüléshez 
valamilyen más fogyatékosság vagy megbetegedés is kapcsolódik, illetve a látószerv károsodása 
valamely betegség egyik szövődménye, az eljárás átalakítása, adaptációja szükséges. Ilyen eset lehet 
például, ha a látássérüléshez hallás-, mozgássérülés társul (például sclerosis multiplex vagy diabetes 
következményeként), vagy az agy több különböző, látással összefüggő területét érintő károsodása 
eredményeként alakul ki a látássérülés.  
 

Az elemi rehabilitáció akkor éri el célját, amennyiben annak során egyénközpontú szolgáltatás valósul 
meg; messzemenően figyelembe véve a szolgáltatást igénybevevő aktuális fizikai, intellektuális és 
pszichés állapotát, szociális körülményeit, családi helyzetét, személyes elképzeléseit és igényeit. A 
különböző szolgáltatási formák más-más módon igazodnak az egyén szükségleteihez. 
 



 

Vakok Állami Intézete Szervezeti és Működési Szabályzata 
 

Vakok Állami Intézete 

1146 Budapest, Hermina út 21 

 

A dokumentum kódja: SZM-SZ 
File név: szmsz.docx 
Változat száma: 09 

Oldal: 18/36 
Érvénybelépés ideje: ………..….. 

Oldalmódosítás ideje: …………… 
 

A VÁI további 12 megyei szolgáltatási helyszínen hozzáférést biztosít az elemi rehabilitációs 
szolgáltatásokhoz, így megyei szinten is elérhetővé vált az ambuláns ellátás, az otthontanítás, az 
elemi rehabilitációs modulok teljes spektrumát felölelve. A megyei szolgáltatások szakmai 
felügyelete, operatív irányítása az ERC-en keresztül valósul meg.  
 

2. NAPPALI ÉS REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (TOVÁBBIAKBAN: NRSZ) 

A nappali ellátás célja az önmaguk ellátására legalább részben képes, felnőtt korú látássérült 
személyek napközbeni ellátásának biztosítása. Az igénybevevőknek lehetőségük van napközbeni 
tartózkodásra, egészségi állapotuknak megfelelő étkezésre, az alapvető higiéniai szükségleteik 
kielégítésére, társas kapcsolatok kialakítására és fenntartására, tanácsadásra, esetkezelésre, 
készségfejlesztésre, az intézményben töltött idő tartalmas eltöltésére, különböző kulturális és 
szabadidős programokon való részvételre. 
 
Az NRSZ szervezeti egység munkatársai a nappali ellátás biztosításán túl, az egészségügyi 
intézményekben a látássérült személyek és hozzátartozóik számára tanácsadói tevékenységet 
végeznek, az egészségügyi ágazatban tevékenykedőkkel (szemészek, dietetikusok, stb.) szoros 
együttműködésében.  
 
Az NRSZ a VÁI-val jogviszonyt létesítő látássérült személyek számára foglalkozási rehabilitációt is 
nyújt annak érdekében, hogy a látássérült személy képessé váljon a munkavállalásra, annak 
megtartására, javítva a társadalomba való beilleszkedést, visszailleszkedést.  
 
Feladata az NRSZ szervezeti egységnek a VÁI-val jogviszonyban álló látássérült személyek és 
hozzátartozóik számára klubfoglalkozások, közös szabadidős, szakmai programok szervezése a 
látássérültek közötti kapcsolattartás, információáramlás erősítése céljából.  
 
A fentieken túl, az NRSZ feladata az egyéni érdeklődők és a VÁI-ba belépő új munkatársak érzékenyítő 
programjának lebonyolítása is.   
 

3. ORSZÁGOS FELNŐTT LÁTÁSVIZSGÁLÓ ÉS ÁLLAPOTFELMÉRŐ KÖZPONT 
(TOVÁBBIAKBAN: OFLÁK) 

Az OFLÁK a 16 év feletti látássérült személyek funkcionális látásvizsgálatának és komplex 
állapotfelmérésének keretében a képességek, esetlegesen társuló sérülések, a látássérült személy 
élethelyzetét meghatározó tényezők felmérését végzi.  
 
Az OFLÁK-ban végzett komplex állapotfelmérés egy átfogó képet ad a látássérült személy igényei és 
képességei tekintetében. A vizsgálati eljárásnak egy jelentős, de nem önálló eleme a funkcionális 
látásvizsgálat, a komplexitás kizárólag team munka eredményeképpen valósulhat meg. A vizsgálat 
során a következő területek felmérésére kerül sor: 

- egészségi állapot felmérés (anamnézis, orvosi és gyógyszeres kezelések, krónikus 
betegségek, stb.), 

- szociális körülmények feltérképezése, 
- gyógypedagógiai, fejlesztési területek feltérképezése, 
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- mozgásállapot feltérképezése, 
- pszichés állapot feltérképezése, 
- funkcionális látásvizsgálat (a funkcionális látással rendelkező jelentkezők részére). 

 
Az állapotfelmérést követően az igénybevevők szakmai véleményt és javaslatot kapnak arra 
vonatkozóan, hogy milyen rehabilitációs szolgáltatásokkal lehet állapotukat és életminőségüket 
javítani, azt hol és hogyan vehetik igénybe. 
 

OFLÁK kontroll vizsgálatára akkor van szükség, ha az igénybevevő személy látásában változás 
következett be.  
 

FOGLALKOZÁSI CSOPORT 

Foglalkozási rehabilitáció legfontosabb célja az intézményben jogviszonnyal rendelkező személyek 
munkába állítása. Ennek érdekében a szakemberek keresik a látássérült személy számára 
legmegfelelőbb foglalkoztatási formát, a fejlesztő foglalkoztatástól egészen a nyílt munkaerőpiacig.  
Szabadidős elfoglaltságok kapcsán a csoport feladata, hogy minden rendelkezésére álló eszköz 
segítségével biztosítsa a lakók szabadidejének hasznos és értelmes eltöltését.  
Szocioterápiás foglalkozások keretében a látássérült személyek meglévő képességeinek szinten 
tartása, fejlesztése a feladat, mely foglalkozások figyelemmel vannak a látássérült személy egészségi 
állapotára, életkorára, képességeire.  
A VÁI, mint integrált intézmény szintjén, a foglalkozási csoport feladata a szocioterápiás 
foglalkozásokhoz és a fejlesztő foglakoztatáshoz kapcsolódóan az egységes feladatellátás 
szabályozása, kialakítása, a megvalósításban való közreműködés, azok koordinálása, ellenőrzése. 
A fentieken túl a nagyobb létszámot jelentő érzékenyítő programok lebonyolítása is a foglalkozási 
csoport feladata.  
 
Fejlesztő foglalkoztatás: a mindenkor hatályos működési engedélyekben meghatározott létszám és 
tevékenységi kör figyelembevételével, fejlesztési jogviszony vagy munkaszerződésen alapuló 
foglalkoztatási forma keretében.  
 
A fejlesztő foglalkoztatás egy olyan foglalkoztatási forma, melynek célja a gondozási, fejlesztési, 
illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és 
mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén 
felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. 
 
Az Mt. szerinti határozott idejű munkaviszonyban történő foglalkoztatás célja az önálló 
munkavégzést segítő képességek, készségek fenntartása, fejlesztése, új munkafolyamatok 
megismerése, új szakma elsajátítása, a foglalkoztatott felkészítése a nyílt munkaerőpiacon történő 
munkavégzésre. 
Az Szt. szerinti fejlesztési jogviszonyban történő foglalkoztatás célja a foglalkoztatott testi és szellemi 
képességeinek, valamint a munkavégzéssel összefüggő készségeinek helyreállítása, megőrzése és 
fejlesztése, továbbá a látássérült személy felkészítése az önálló munkavégzésre. 
 

Az Szt. 99/C. § (2) bekezdésében rögzített, Mt. szerinti, határozott idejű munkaviszonyban történő 
foglalkoztatás munkaszerződés megkötésével, az Szt. 99/C. § (3) bekezdése szerinti fejlesztési 
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jogviszony fejlesztési szerződés megkötésével jön létre. A fejlesztési szerződés, illetve a 
munkaszerződés megkötését követő 30 napon belül egyéni foglalkoztatási terv készül – évente pedig 
felülvizsgálatra kerül - a fejlesztő foglalkoztatásban részesülő látássérült személy, valamint a segítő 
munkakörben foglalkoztatott személyes egyeztetése alapján. A fejlesztő foglalkoztatás keretében 
végzett tevékenységek TEÁOR szerinti felsorolását a hatályos működési engedély tartalmazza. 
 
A fejlesztő foglalkoztatást szolgáltatás koordinátor irányítja, a konkrét munkavégzési helyeken 
(műhelyekben) segítők tevékenykednek, fokozott figyelemmel a látássérült klientúra sajátos 
igényeire, szükségleteire, továbbá a biztonságos munkavédelmi követelmények betartásának 
elvárására. 
 
A szolgáltatás koordinátor és a segítők feladatait a foglalkoztatási szakmai program, valamint a 
munkaköri leírások tartalmazzák.  
A Foglalkozási csoport tevékenységét annak csoportvezetője irányítja, koordinálja, a szervezeti 
egység működését és tagjainak részletes feladatait, felelősségét és hatáskörét az egységszintű 
működési szabályzatok/ügyrendek (továbbiakban: EMSZ), folyamatleírások, ellenőrzési 
nyomvonalak, vonatkozó eljárásrendek és munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

SZOCIÁLIS ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS CSOPORT 

A csoport feladata az intézmény Hermina úti telephelyen lévő látássérült személyek – lehetőség szerint – 
családba való visszatérésének, társadalmi integrációjának előkészítése valamint szociális és mentálhigiénés 
segítségnyújtás az ápolás-gondozást nyújtó részlegben.  
A csoport szakmai irányítása alá tartozik – feladata - az intézmény lakóotthonában és a kiléptető lakásban 
élő látássérült személyek életvitelének figyelemmel kísérése.  
A csoport tagjai végzik – többek között - az előgondozásokat, az ezzel kapcsolatos dokumentációt 
vezetik.  
Támogatják a lakók érdekvédelmét, hivatalos ügyintézésben segédkeznek, szükség esetén 
gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos ügyintézést folytatnak.  
A személyre szabott bánásmód biztosításán túl a csoport feladata, segítségnyújtás a szabadidő 
kulturált eltöltésének megszervezésében, az igénybevevők családi-és társadalmi kapcsolatainak 
fenntartásában, a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzésében.   
 
A Szociális és mentálhigiénés csoport tevékenységét annak csoportvezetője irányítja, koordinálja, a 
szervezeti egység működését és tagjainak részletes feladatait, felelősségét és hatáskörét az 
egységszintű működési szabályzatok/ügyrendek (továbbiakban: EMSZ), folyamatleírások, ellenőrzési 
nyomvonalak, vonatkozó eljárásrendek és munkaköri leírások tartalmazzák. 
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2.2.2..HUNGÁRIA KÖRÚTI TELEPHELY  

A Hungária körúti telephelyet a vezető ápoló, mint telephelyvezető irányítja. 

2.2.2.1.1. VEZETŐ ÁPOLÓ  

Feladata: 

 Az egészségügyi és az ápolási-gondozási, valamint a mozgásterápiás tevékenység intézményi szintű 
irányítása, koordinálása, szervezése, ellenőrzésének biztosítása.  

 A látássérült személyek egészségügyi ellátásának szervezése, irányítása, ellenőrzése.  

 Elkészíti a vezetése alatt álló egységek vezetőinek és az orvosoknak a munkaköri leírását/szerződését.  

 Megszervezi az időszakos szűrővizsgálatokat, ápolási vizitet tart, rendszeresen kapcsolatot tart az 
intézmény orvosaival.  

 Rendszeresen elvégzi az alap gyógyszerkészlet, valamennyi gyógyszer és gyógyászati anyagot tartalmazó 
lista havonkénti felülvizsgálatát.  

 Megszervezi a lakók gyógyszerrel és gyógyászati segédeszközzel történő ellátását, a gyógyszerek 
szabályos tárolását, és a kapcsolódó nyilvántartások vezettetését.  

 Összehangolja az intézmény telephelyein dolgozó ápoló-gondozó és mozgásterapeuta munkatársak 
munkáját, beosztását.  

 Irányítja, ellenőrzi, értékeli és összehangolja a hatáskörébe utalt csoportok/egységek munkáját, 
rendszeresen megtartja a szakmai csoportvezetői értekezletet.  

 A hatáskörébe tartozó csoportokra/egységekre vonatkozóan elkészíti az éves munkaterv 
tervezetét, a jóváhagyott munkaterv szakmai feladatait végrehajtatja.  

 Összesíti, értékeli a szakmai részlegek munkáját, időszaki szakmai beszámolókat készít elő. 

 Végzi és ellenőrzi a belső kontrollok megvalósulását. 

 Gondoskodik az információáramlásról és a vezetése alatt álló egységek dokumentációjának 
vezettetéséről.  

 Figyelemmel kíséri a szakmai továbbképzéseket, a szakmai jogszabályok megjelenését.  

 Ellenőrzi mindazon feladatok végrehajtását, melyet az irányítása alá tartozó csoportok/egységek 
ellátnak. 

 Koordinálja az önkéntesek fogadásával, a szakmai gyakorlatukat töltőkkel kapcsolatos 
tevékenységet. 

 
 
Hatásköre: 
Hatásköre kiterjed az intézmény teljes területére, a számára meghatározott feladatok vonatkozásában.   
 
Hatáskör gyakorlásának módja: 
Szóbeli és írásbeli rendelkezésekkel munkaköri leírás, utasítás, folyamatleírás, ellenőrzési nyomvonal és levél 
formájában. 
 
Helyettesítés rendje: 
Távollétében munkáját az általános helyettessel egyeztetve, az arra ideiglenesen kijelölt személy látja el. 
 
Felelőssége: 
Egy személyben felelős az előzőekben meghatározottak teljesüléséért. 
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2.2.1.1.1. A VEZETŐ ÁPOLÓ HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ TEVÉKENYSÉGEK,SZERVEZETI 
EGYSÉGEK/MUNKAKÖRÖK: 

1. ÁPOLÁS-GONDOZÁS  

Az ápolás – gondozás keretében valósul meg a látássérült személyeknek az ápolása a szakma 
szabályai szerint meghatározott szomatikus-, mentális-, pszichés gondozása, valamint a hatályos 
jogszabályok által rögzített szociális intézményi ellátás körébe tartozó higiénés és kisegítő 
szolgáltatások biztosítása.  
 
E terület feladata: 

 a személyi segítés,  

 a gondozás (pl. személyi higiéné biztosítása, segédkezés a mosásnál, vasalásnál, környezet 
rendbetétele, segítségnyújtás vásárláshoz, hozzáférés biztosítása egyéb szolgáltatásokhoz), 
valamint  

 a különféle egészségügyi szolgáltatások (pl. teljes körű fizikai és egészségügyi alapellátás, 
szakorvosi vizsgálatok biztosítása, gyógyászati segédeszközök beszerzése, szűrővizsgálatok 
biztosítása, szervezése, szakápolói feladatok nyújtása) biztosítása. 

 
A folyamatos ápolási-gondozási tevékenységet a telephelyvezető ápoló/osztályvezető ápoló 
felügyeletével az ápolók, gondozók végzik. 

 
Az egészségügyi terület speciális feladatai közé tartozik, az intézményben élő, - pszichés és 
szomatikus státusz alapján - fokozott ellátást igénylő, akut vagy krónikus betegségben szenvedő, 
avagy terminális állapotú látássérült személyek speciális ápolási feladatainak ellátása is, különös 
tekintettel az idős korra, a demenciára.  
 
A telephelyeken folyó munkát telephelyvezető ápolók/osztályvezető ápolók koordinálják, irányítják, 
a vezető ápoló instrukcióinak megfelelően. Az egészségügyi csoport, mint szervezeti egység 
működését és tagjainak részletes feladatait, felelősségét és hatáskörét az egységszintű működési 
szabályzatok/ügyrendek (továbbiakban: EMSZ), folyamatleírások, ellenőrzési nyomvonalak, 
vonatkozó eljárásrendek és munkaköri leírások tartalmazzák. 
 

 

2. MOZGÁSTERAPEUTA CSOPORT 

Feladata a mozgásterápia biztosítása, mely során megelőző, rehabilitációs, valamint szabadidős, 
rekreációs célú mozgásterápiás szolgáltatásokat (egyéni és csoportos tornát, fizioterápiát) nyújtanak 
a látássérült igénybevevők minden korosztálya számára. 
 
A mozgásterapeuta csoport, mint szervezeti egység működését a csoport vezetője irányítja, 
koordinálja, a csoport tagjainak részletes feladatait, felelősségét és hatáskörét az egységszintű 
működési szabályzatok/ügyrendek (továbbiakban: EMSZ), folyamatleírások, ellenőrzési 
nyomvonalak, vonatkozó eljárásrendek és munkaköri leírások tartalmazzák. 
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3.ORVOS(OK) 

Az intézményben nyújtott egészségügyi szolgáltatás meghatározó eleme az orvosi tevékenység. Az 
ellátás során figyelemmel vannak a látássérültekre jellemző betegségek előfordulási gyakoriságára 
(morbiditási profil) is.  
 

4.SZOCIÁLIS ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS CSOPORT 

A csoport feladata az intézmény Hungária körúti telephelyén élő látássérült személyek szociális és 
mentálhigiénés segítségnyújtása. A csoport tagjai aktívan részt vesznek az előgondozásokban, az ezzel 
kapcsolatos dokumentációt vezetik. Támogatják a látássérült személyek érdekvédelmét, hivatalos 
ügyintézésben segédkeznek, szükség esetén cselekvőképességet érintő ügyintézést folytatnak. A 
mentálhigiénés támogatás egyéni és csoportos formában valósul meg. 
A fejlesztő munkatársak segítenek az igénybevevőknek újra elsajátítani vagy szinten tartani azokat az 
ismereteket és technikákat, melyekkel korábbi életmódjuk, életminőségük jelentős részben 
visszaállítható, fenntartható. 
Szabadidős elfoglaltságok kapcsán a csoport feladata, hogy minden rendelkezésére álló eszköz 
segítségével biztosítsa a lakók szabadidejének hasznos és értelmes eltöltését.  
Szocioterápiás foglalkozások keretében a látássérült személyek meglévő képességeinek szinten 
tartása, fejlesztése a feladat, mely foglalkozások figyelemmel vannak a foglalkoztatott egészségi 
állapotára, életkorára, képességeire.  
A fentiektől függően lehetőség van az intézményi jogviszonnyal rendelkezők fejlesztő 
foglalkoztatásba való bevonására is.  
 
A Szociális és mentálhigiénés csoport tevékenységét annak csoportvezetője irányítja, koordinálja, a 
szervezeti egység működését és tagjainak részletes feladatait, felelősségét és hatáskörét az 
egységszintű működési szabályzatok/ügyrendek (továbbiakban: EMSZ), folyamatleírások, ellenőrzési 
nyomvonalak, vonatkozó eljárásrendek és munkaköri leírások tartalmazzák. 
 

2.2.3. TATAI TELEPHELY 

A VÁI Tatán működő Rehabilitációs Telephelyét telephelyvezető irányítja. 
 

2.2. 3.1. TATAI TELEPHELYVEZETŐ  

Feladata: 

 Felügyeli az igénybevevők szociális, mentálhigiénés, fejlesztőpedagógiai fejlesztését és a foglalkoztatását. 

 Irányítja, ellenőrzi, értékeli és összehangolja a hatáskörébe utalt csoportok, munkatársak 
munkáját, rendszeresen értekezletet tart.  

 Részt vesz a telephelyen zajló képzések, továbbképzések szervezésében, felelős a 
lebonyolításban. 

 A hatáskörébe tartozó csoportokra/egységekre vonatkozóan elkészíti az éves munkaterv 
tervezetét, a jóváhagyott munkaterv szakmai feladatait végrehajtatja.  
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 Összesíti, értékeli a szakmai csoportok munkáját, időszaki szakmai beszámolókat készít elő. 

 Végzi és ellenőrzi a belső kontrollok megvalósulását. 

 Gondoskodik az információáramlásról és a vezetése alatt álló egységek dokumentációjának 
vezettetéséről.  

 Figyelemmel kíséri a szakmai továbbképzéseket, a szakmai jogszabályok megjelenését.  

 Ellenőrzi mindazon feladatok végrehajtását, melyet az irányítása alá tartozó csoportok/egységek 
ellátnak. 

 Rendszeresen kapcsolatot tart a vezető ápolóval, a rehabilitációs szakmai vezetővel, az intézmény 
orvosaival.  

 Feladata a telephely gazdálkodásának és üzemeltetésének biztosítása, tevékenységeknek a 
gazdasági koordinátor és az üzemeltetési csoportvezető instrukcióinak megfelelő irányítása, szervezése, 
ellenőrzése a telephelyen.  

 Felelős a társintézményekkel, egyéb szervezetekkel való kapcsolattartásért.  

 Elkészíti a vezetése alatt álló egységek vezetőinek és a közvetlenül hozzá tartozó munkaköröket betöltők 
munkaköri leírását.  

 Figyelemmel kíséri az ápoló-gondozó munkatársak és a mozgásterapeuta munkatárs munkáját, 
beosztását.  

 Figyelemmel kíséri a fejlesztő foglalkoztatás telephelyen történő megvalósulását a rehabilitációs szakmai 
vezető instrukcióinak megfelelően.  

 Az egészségügyi és az ápolási-gondozási tevékenységnek a vezető ápoló instrukcióinak megfelelő –
osztályvezető ápolón keresztüli - irányítása, szervezése, ellenőrzése a telephelyen (adatszolgáltatás, 
gyógyszerlista, gyógyszerellátás, gyógyászati segédeszközzel történő ellátás, nyilvántartások vezetése).  

 Figyelemmel kíséri az igénybevevők egészségügyi ellátásának szervezését, ellenőrzését, az osztályvezető 
ápolón keresztül.  

 Koordinálja az önkéntesek fogadásával, az érzékenyítési programokkal, a szakmai gyakorlatukat 
töltőkkel, valamint az adományozással kapcsolatos tevékenységeket. 

 
Hatásköre: 
Hatásköre kiterjed a telephely teljes területére, a számára meghatározott feladatok vonatkozásában.   
 
Hatáskör gyakorlásának módja: 
Szóbeli és írásbeli rendelkezésekkel munkaköri leírás, utasítás, folyamatleírás, ellenőrzési nyomvonal és levél 
formában. 
 
Helyettesítés rendje: 
Távollétében munkáját az általános helyettessel egyeztetve, az arra ideiglenesen kijelölt személy látja el. 
 
Felelőssége: 
Egy személyben felelős az előzőekben meghatározottak teljesülésért. 
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2.2. 3.2. SZERVEZETI EGYSÉGEK/MUNKAKÖRÖK/TEVÉKENYSÉGEK: 

1.SZOCIÁLIS ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS CSOPORT 

A csoport feladata az intézmény tatai telephelyén élő látássérült személyek szociális és mentálhigiénés 
segítségnyújtása. A csoport tagjai aktívan részt vesznek az előgondozásokban, az ezzel kapcsolatos 
dokumentációt vezetik. Támogatják a lakók érdekvédelmét, hivatalos ügyintézésben segédkeznek, 
szükség esetén cselekvőképességet érintő ügyintézést folytatnak. 
A mentálhigiénés támogatás egyéni és csoportos formában valósul meg. 
A fejlesztő munkatársak támogatásával a látássérült személyek elmélyíthetik vagy szinten tarthatják 
azokat az ismereteket és technikákat, melyeket az elemi rehabilitációban elsajátítottak, és melyekkel 
korábbi életmódjuk, életminőségük jelentős részben visszaállítható, fenntartható (mindennapos 
tevékenységek, tájékozódás-közlekedés, funkcionális látásvizsgálat és látástréning; kommunikáció: 
tapintható írás-olvasás, informatikai eszközök használatának tanítása). 
A foglalkozási rehabilitáció legfontosabb célja a látássérült személyek munkába állítása. Ennek 
érdekében a szakemberek keresik a látássérült személy számára legmegfelelőbb foglalkoztatási 
formát, a fejlesztő foglalkoztatástól egészen a nyílt munkaerőpiacig. 
Szabadidős elfoglaltságok kapcsán a csoport feladata, hogy minden rendelkezésére álló eszköz 
segítségével biztosítsa a lakók szabadidejének hasznos és értelmes eltöltését.  
Szocioterápiás foglalkozások keretében a foglalkoztatottak meglévő képességeinek szinten tartása, 
fejlesztése a feladat, mely foglalkozások figyelemmel vannak a foglalkoztatott egészségi állapotára, 
életkorára, képességeire. 
A szocioterápiás tevékenységek és a fejlesztő foglalkoztatás vonatkozásában az egységes 
feladatellátás szabályozása, kialakítása, a megvalósításban való közreműködés, azok koordinálása, 
ellenőrzése a foglalkozási csoportvezető feladata, a telephelyen tevékenykedő munkatársak a fenti 
instrukcióknak megfelelően látják el feladataikat.  
A csoport tagjai aktívan közreműködnek a telephelyen zajló képzésekben, továbbképzésekben, 
valamint az intézménylátogatások bonyolításában. 
 

2.EGÉSZSÉGÜGYI TERÜLET 

Ápolás-gondozás keretében valósul meg az igénybevevőknek az ápolása a szakma szabályai szerint 
meghatározott szomatikus-, mentális-, pszichés gondozása, valamint a hatályos jogszabályok által 
rögzített szociális intézményi ellátás körébe tartozó higiénés és kisegítő szolgáltatások biztosítása.  
 
E terület feladata: 

 A személyi segítés,  

 a gondozás (pl. személyi higiéné biztosítása, segédkezés a mosásnál, vasalásnál, környezet 
rendbetétele, segítségnyújtás vásárláshoz, hozzáférés biztosítása egyéb szolgáltatásokhoz), 
valamint  

 a különféle egészségügyi szolgáltatások (pl. teljes körű fizikai és egészségügyi alapellátás, 
szakorvosi vizsgálatok biztosítása, gyógyászati segédeszközök beszerzése, szűrővizsgálatok 
biztosítása, szervezése, szakápolói feladatok nyújtása) biztosítása. 

 
A folyamatos ápolási-gondozási tevékenységet az osztályvezető ápoló felügyeletével az ápolók, 
gondozók végzik. 
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3.MOZGÁSTERAPEUTA  

Feladata a mozgásterápia biztosítása, mely során megelőző, rehabilitációs, valamint szabadidős, 
rekreációs célú mozgásterápiás szolgáltatásokat (egyéni és csoportos tornát, fizioterápiát) nyújt a 
látássérült igénybevevők minden korosztálya számára.  
A tatai mozgásterapeuta a VÁI-ban integráltan működő mozgásterapeuta csoport tagja. 
 

4.GONDNOKSÁG/ÉLELMEZÉS/PÉNZTÁR 

Az élelmezéshez, pénzügyi és számviteli feladatokhoz, az épület és építményüzemeltetéshez, 
mosodai szolgáltatásokhoz, anyagellátáshoz-szállításhoz, rendszergazdai tevékenységhez 
kapcsolódó tevékenységek működésének részletes szabályai a gazdasági szervezet ügyrendjében 
kerültek meghatározásra. 
 

5.TITKÁRSÁG/ADMNISZTRÁCIÓ 

Feladata: 
A VÁI székhelyén működő titkárság iránymutatásainak megfelelő iratkezelés bonyolítása, iratkezelési 
feladatok (nyilvántartás, rendszerezés, válogatás, megőrzés, használatra bocsátás, selejtezés-
levéltárba adás) hatályos rendelkezéseknek megfelelő ellátása.  
 
Hatásköre: 
Hatásköre kiterjed a telephely teljes területére az iratkezelés vonatkozásában. 
 
Hatáskör gyakorlásának módja: 
Szabályzati előírások végrehajtása, javaslattétel feladatköréhez kapcsolódó tevékenység 
vonatkozásában. 
 
Helyettesítés rendje: 
Távollétében a telephelyvezető által ideiglenesen kijelölt személy végzi a tevékenységet. 
 
Felelőssége: 
Egy személyben felelős az előzőekben meghatározottak teljesüléséért. 
 
 

2. 3. A GAZDASÁGI KOORDINÁTOR KÖZVETLEN HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ SZERVEZETI 
EGYSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK 

A gazdálkodási szervezet feladata az intézmény működtetésének, a költségvetés tervezésének, az 
előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtása. Továbbá a 
finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon használata, védelmével összefüggő 
feladatok teljesítése. Feladatait az alábbi szervezeti egységek közreműködésével és tevékenységek 
ellátásával végzi. Működésük részleges szabályai szabályzatokban és a gazdálkodási szervezet 
ügyrendjében kerülnek meghatározásra. 
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Hatásköre: 
Hatásköre kiterjed az intézmény teljes területére, a számára meghatározott feladatok vonatkozásában.   
 
Hatáskör gyakorlásának módja: 
Szóbeli és írásbeli rendelkezésekkel munkaköri leírás, utasítás, folyamatleírás, ellenőrzési nyomvonal és levél 
formában. 
 
Helyettesítés rendje: 
Távollétében munkáját az igazgatóval egyeztetve az arra ideiglenesen kijelölt személy látja el. 
 
Felelőssége: 
Egy személyben felelős az előzőekben meghatározottak teljesüléséért. 
 

2. 3.1. TEVÉKENYSÉGEK: 

1. létszám és bérgazdálkodás/humánpolitikai feladatok 
2. pénzügyi és számviteli tevékenységgel kapcsolatos feladatok 
3. informatikai tevékenységgel kapcsolatos feladatok 

 

2.3.1.1.LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁSI/HUMÁNPOLITIKAI FELADATOK:  

 

 Biztosítja, szervezi és ellenőrzi az intézmény létszám-, bérgazdálkodási-, humánpolitikai 
tevékenységének ellátását. 

 Koordinálja és kontrollálja a személyi jövedelemadózással és járulékbevallással összefüggő 
kötelezettségek elvégzését, a havi összesítő jelentések elkészítését. 

 Gondoskodik az üres álláshelyek és bérmaradványok naprakész vezetéséről. 

 A humánpolitikai és munkaügyi feladatokkal kapcsolatos ügyek előkészíttetése (jogviszony 
létesítése, módosítása, megszüntetése, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó dokumentumok 
elkészítése). 

 Nyomon követi és ellenőrzi a képzések, továbbképzések nyilvántartását, a kreditpontok 
vezetését, az intézményi szintű szabadság nyilvántartást.  

 Az adatszolgáltatásokhoz kimutatásokat készíttet és ellenőrzi azokat.   

 A humánpolitikával kapcsolatos belső szabályzatok, munkautasítások, folyamatleírások 
előkészíttetése, a jogszabályi és fenntartói előírásoknak történő megfelelés ellenőrzése. 

 Az intézményen belüli foglalkoztatásban részt vevő foglalkoztatottakkal kapcsolatos 
munkaügyi feladatok ellátásának koordinációja, ellenőrzése. 

 A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések szakmai előkészíttetése, az 
ezzel kapcsolatos iratok és nyilvántartások elkülönített kezelésének koordinálása, 
ellenőrzése. 

 A jelenléti ívek feldolgozásának, tárolásának biztosítása, azok ellenőrzése. 

 Személyi anyagok összeállíttatása, őrzésének biztosítása. 

 Gondoskodik a minősítési és teljesítményértékelési rendszer naprakész vezetéséről.  
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2.3.1.2.PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOSA FELADATOK: 

 

 Gazdálkodik az éves költségvetésben meghatározott keretösszeggel. 

 Biztosítja a pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátását. 

 Koordinálja a beruházási és beszerzési feladatokat. 

 Gondoskodik a pénzügyi és számviteli tevékenységgel kapcsolatos szabályozók 
naprakészségéről. 

 Az intézményi költségvetés előirányzatának/módosított előirányzatának nyomon 
követéséhez adatszolgáltatásokat készít elő.  

 Biztosítja a pénz – és értékkezelési feladatokat, a hagyatéki, letéti ügyek elvégzését, az 
azokhoz szükséges nyilvántartásokat kialakítja.  

 Szervezi, ellenőrzi a térítési díjjal, hátralékkezeléssel, vevői követeléskezeléssel kapcsolatos 
adatszolgáltatásokat, nyilvántartások kialakítását, a feladatellátás megvalósulását.  

 Irányítja a pénzügyi és számviteli tevékenységét a mindenkor hatályban lévő a fenntartó és 
a VÁI között kötetett feladat megosztási megállapodás figyelembevételével. 

 

2.3.1.3.INFORMATIKAI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FELADATOK:  

 

 Az informatikai rendszer folyamatos működését biztosító egyes részfeladatok – vezető 
rendszergazdai állásfoglalást követő - meghatározása és koordinálása. 

 Az intézmény eszközgazdálkodásához kapcsolódó nyilvántartások készíttetése, naprakész 
vezetésének ellenőrzése, az eszközfelhasználás hatékonyságának elemzése, javaslattétel 
annak optimalizálásra.  

 Az adatkezelés során az információ védelme érdekében alkalmazandó szabályok és 
technológiák meghatározása és alkalmazása a vonatkozó jogszabályok és belső szabályozók 
figyelembe vételével.  

 Kapcsolattartás a területhez tartozó külső szolgáltatókkal és egyéb szerződéses partnerekkel. 

 Gondoskodik a szerverpark és a belső kommunikációs hálózatok működésének 
fenntartásáról, a tárolt adatok védelméről mentések és hozzáférés-szabályozás formájában.  

 A területen belül – vezető rendszergazda állásfoglalását kikérve - rendszerintegrációs és IT 
fejlesztési irányokat javasol, ellenőrzi az informatikai szakmai megfelelőséget, kifejezett 
figyelemmel a látássérült felhasználói specifikumokra. 

 Szoftvergazdálkodáshoz kapcsolódóan követi a felhasználás módját, figyelemmel a gyártói 
licenc szerződésben foglaltakra, jelzi a vezetőség részére a munkavégzéshez szükséges 
egyedi szoftverigényeket. 

 Biztosítja a VÁI munkatársai számára az informatikai rendszer használatával összefüggő 
egyedi kérdésekkel kapcsolatos segítségnyújtást és a használatot elősegítő belső képzések 
szervezését, bonyolítását. 

 Feladata a területre vonatkozó szabályzat naprakészen tartásának, 
betartásának/betartatásának ellenőrzése. 
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Az intézmény informatikai tevékenységét, a rendszergazda által ellátott feladatokat közvetlenül a 

vezető rendszergazda irányítja. Az informatikai tevékenység biztosítása a – rendszergazdákon 
keresztül - a gazdasági koordinátor feladata.  
 
 
A fenntartó SZGYF – szakmai és pénzügyi ellenjegyző által - ellenjegyzési jogkört gyakorol, amellyel 
biztosítja, hogy a munkaerő- és bérgazdálkodás, valamint egyéb előirányzatok felhasználása a 
jogszabályoknak és belső szabályoknak, illetve a fenntartó döntésének megfelelően történjen. 
 

2.3.2. SZERVEZETI EGYSÉG: 

1. Üzemeltetési csoport 
1.1. Élelmezési tevékenység 
1.2. Gondnoksági és üzemeltetési tevékenység 
 

2.3.2.1. ÜZEMELTETÉSI CSOPORT 

Az üzemeltetési csoportot az üzemeltetési csoport vezetője irányítja. 
 

2.3.2.1.1. ÜZEMELTETÉSI CSOPORTVEZETŐ KÖZVETLEN HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ 
TEVÉKENYSÉGEK 

 

GONDNOKSÁGI ÉS ÜZEMELTETÉSI FELADATOK:  
 

 Felügyeli, irányítja a gondnokok munkáját. 

 Felügyeli a karbantartási munkák szervezését, a karbantartók munkavégzését. 

 Gondoskodik az üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenység biztosításáról. 

 Irányítja és ellenőrzi a gépjármű - üzemeltetés munkáját, az üzemanyag felhasználás 
indokoltságát.  

 A műszaki berendezések és eszközök üzemeltetése, gépek, műszerek kalibrálása, 
karbantartása, időszaki felülvizsgálatuk szervezése, üzemszerű használat biztosítása, 
ellenőrzése, a vagyonvédelem biztosítása, az ezekhez kapcsolódó dokumentáció naprakész 
vezetésének biztosítása. 

 Az épületek, építmények szerkezetének megóvása, műszaki állagának ismerete, annak 
megőrzése, karbantartási munkálatok, saját kivitelezésben elvégzendő felújítások 
elvégzésének felügyelete. 

 Az intézménynél üzembentartóként meglévő gépjárművekkel kapcsolatos adminisztráció 
vezetése, üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátása, a műszaki és hatósági adatok 
nyilvántartása, a menetlevelek vezetése, nyilvántartása, elszámolása, azok meglétének, 
naprakészségének ellenőrzése, takarításuk szakmai előírásoknak megfelelő biztosítása. 

 A szállítással kapcsolatos feladatok nyilvántartásának, a szállítási feladatok ellátásának 
biztosítása.  
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 A VÁI munkatársai számára az előírásoknak megfelelő munkavédelmi felszerelések 
biztosítása. 

 Az épületek környezetének tisztántartásával, az udvarok takarításával, a kert gondozásával 
kapcsolatos feladatok biztosítása, a feladatvégzés ellenőrzése.   

 Felügyeli az anyagbeszerzési feladatok ellátását.  Irányítja a VÁI munkatársai számára az 
előírásoknak megfelelő védőruha beszerzését és annak nyilvántartását.  

 A mosodai, varrodai tevékenység felügyelete, ellenőrzése. 

 A raktározási feladatok felügyelete, a raktárkészletről való folyamatos gondoskodás 
biztosítása. 

 Mosodaüzemeltetéssel (az intézményi textília és az igénybevevők ruháinak mosása, 
tisztítása, vasalása, a munkatársak védőruháinak mosása, tisztítása, vasalása, az intézményi 
selejt textília összegyűjtése) kapcsolatos feladatellátás koordinálása, ellenőrzése.  

 Leltározási, selejtezési feladatok előkészíttetése és koordinálása. 

 Gondoskodik az érték- és vagyonvédelem biztosításáról, beruházási és beszerzési feladatokat 
koordinál. 

 Gondoskodik a leltárköteles eszközök bevételezéséről, alleltári nyilvántartásba vételéről, 
előkészíti a selejtezési eljárást. 
 
 

A tevékenységének közvetlen szervezési feladatait a gondnok látja el, akinek az irányítása, ellenőrzése az 
üzemeltetési csoport vezetőjének feladata. 
 

2.3.2.1.2. ÉLELMEZÉSI TEVÉKENYSÉG: 
 

 Gazdálkodik az éves költségvetésben meghatározott keretösszeggel. 

 A rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásánál az ésszerű takarékosság és hatékonyság 
elvének érvényesítése, a meglévő eszközök rendeltetésszerű használata, karbantartása, 
pótlása, fejlesztése, megóvása. 

 Az étkezéshez szükséges élelmezési anyagok beszerzése – az üzemi és személyi higiénés 
előírások betartásával – azok tárolása, előkészítése, tálalása, kiszolgálása. 

 A HACCP rendszer, közegészségügyi, higiéniai, tűz- és munkavédelmi előírások betartása, 
betartatása. 

 Az ellátotti struktúrához legjobban illeszkedő diétás rendszer üzemeltetése. 

 Az élelmezési feladatok összehangolása, az egyes munkafolyamatok szervezettségének 
biztosítása. 

 Szervezni az élelmezési területen tevékenykedők munkáját.  

 Az élelmezéssel kapcsolatos szabályzatok, szabályozók naprakészen tartása. 

 Folyamatosan ellenőzi az élelmezési tevékenységet, a raktározást, az ételszállítást.  

 Feladata a hatályos jogszabályok betartása mellett, a szükséges, orvosok által előírt tápanyagokat 
tartalmazó, korszerű, változatos, megfelelő minőségű, mennyiségű és konzisztenciájú étkezés 
biztosítása. 
 

A tevékenységének közvetlen szervezési feladatait az élelmezésvezető látja el, akinek az irányítása, 
ellenőrzése az üzemeltetési csoport vezetőjének feladata. 
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Hatásköre: 
Hatásköre kiterjed az intézmény teljes területére, a számára meghatározott feladatok vonatkozásában.   
 
Hatáskör gyakorlásának módja: 
Szóbeli és írásbeli rendelkezésekkel munkaköri leírás, utasítás, folyamatleírás, ellenőrzési nyomvonal és levél 
formájában. 
 
Helyettesítés rendje: 
Távollétében munkáját a gazdasági koordinátorral egyeztetve az arra ideiglenesen kijelölt személy látja el. 
 
Felelőssége: 
Egy személyben felelős az előzőekben meghatározottak teljesüléséért. 
 
 

3. MŰKÖDÉSI RÉSZ  

A működési rész fő funkciója meghatározni a VÁI alapvető irányítási tevékenységét és működésének 
mechanizmusát. 

 
Az igazgató a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően készítteti el a VÁI-ra érvényes szabályzatokat 
és eljárásrendeket. 

3.1 A vezetés és meghatározott tevékenység koordinálásáért felelős személyek 
általános feladatai: 

  A hatáskörébe tartozó szervezet munkájának tervezése, megszervezése, ellenőrzése, a feladat 
végrehatást biztosító megfelelő munkafeltételek megteremtése és a munkák egyenlő 
elosztásának biztosítása. 

  A munkaköri leírások elkészítése és azok naprakész aktualizálása. 

  A hatáskörébe tartozó szervezeti egység tagjai szabadság igénybevételének engedélyezése, 
távollétük időszakára helyettesítésük megszervezése. 

  A munkarend, a munkafegyelem, a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartása és 
betartatása. 

  A VÁI tulajdonában és kezelésében lévő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatának 
biztosítása, és a megőrzéséről, védelméről való gondoskodása a vonatkozó szabályok 
betartásával. 

  A jogszabályok és a VÁI belső szabályzatainak, valamint az igazgató által kiadott utasítások, 
továbbá a fenntartó általi előírások maradéktalan végrehajtása és betartatása. 

 Gondoskodás a VÁI részére előírt célkitűzések és feladatok teljesüléséről, valamint a 
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek határidőre történő teljesítéséről. 

 A meghatározott feladatok ellátásának folyamatos és rendszeres ellenőrzése, a célkitűzéseket 
akadályozó/meghiúsító hiányosságok megszüntetése érdekében. 

 A feladatok megbízható gazdálkodás követelményének megfelelő ellátásához szükséges 
intézkedések saját hatáskörben történő megtétele. 
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 A hatáskörébe tartozó szervezeti egység tagjai/tevékenység vonatkozásában a határidők 
betartása, a kiegyensúlyozott munkahelyi légkör kialakítása. 

 Kialakítani, szervezeti, működtetni és fejleszteni az egységnél/tevékenységnél a belső 
kontrollokat, ezen belül a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) 
rendszerét. 

 
 

A vezetésben az alábbi elvek érvényesülnek: 
A szervezeti egységeket/tevékenységeket úgy kell kialakítani, hogy a szervezet irányításában, 
ellenőrzésében az egyszemélyi vezetés elve maradéktalanul érvényesüljön. 
A mellérendelt egységek egymásnak nem adhatnak utasítást, azonban az információk továbbítása a 
szervezeti egységek között elvárás. 

3.2. Értekezletek: 

3.2.1.Vezetői értekezlet 

 

Az igazgató szükség szerint, de minimum havonta egy alkalommal vezetői értekezletet tart. 
 

Tagok:  

 igazgató,  

 általános helyettes,  

 vezető ápoló, 

 rehabilitációs szakmai vezető, 

 telephelyvezető, 

 OMK vezető, 

 gazdasági koordinátor,  

 egyéb meghívottak. 
 

Az értekezleten a résztvevők áttekintik és értékelik: 

- az előző időszakban végzett munkát, 

- az előző időszakban kitűzött határidős munkákat, 

- a felmerült kérdéseket, problémákat és feltárt hiányosságokat, valamint azok 
megszüntetésének a módját. 

 

3.2.2. Összdolgozói értekezlet 

 

Az igazgató szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal, összdolgozói értekezletet tart. 
Az értekezletre meg kell hívni az intézmény valamennyi fő- és részfoglalkozású, jogviszonyban álló 
dolgozót. 
Az igazgató és helyettese, valamint adott témában megbízott személy az összdolgozói értekezleten: 

-  beszámol az intézmény eltelt időszak alatt végzett munkájáról, értékeli az intézmény 
programjának, munkatervének teljesítését, 

- értékeli az intézményben dolgozók élet- és munkakörülményeinek alakulását, 
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- ismerteti a következő időszak feladatait. 
Az értekezlet napirendjét az igazgató állítja össze. Az értekezleten lehetőséget kell adni arra, hogy a 
dolgozók véleményüket, észrevételeiket kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel, és azokra választ is 
kapjanak. 

 
Az értekezletről emlékeztető jegyzőkönyvet kell készíteni. A VÁI vezetésének 8 napon belül írásban 
kell válaszolni azokra a kérdésekre, amelyekre az értekezleten nem adott választ. 

 

3.2.3. Szakmai csoportok/szervezeti egységek értekezletei 

 
Az értekezleten a résztvevők áttekintik és értékelik: 

- az előző időszakban végzett munkát, 

- az előző időszakban kitűzött határidős munkákat, 

- a felmerült kérdéseket, problémákat és feltárt hiányosságokat, valamint azok 
megszüntetésének a módját. 

 
Az EMSZ-ben/Ügyrendben meghatározottak szerinti gyakorisággal, az adott szervezeti egység 
vezetőjének feladata az értekezlet megszervezése, dokumentálása.  

3.3. BELSŐ KONTROLLOK  

A VÁI-nál működő belső kontrollok formái: 

- függetlenített belső ellenőrzés (2.1.2 pont szerint), 

- belső audit (szabályozva a Minőségirányítási Kézikönyvben), 

- kockázatkezelési rendszer. 
f 

Kockázatkezelési rendszer 
A kockázatkezelési rendszer az intézmény minden tevékenységére kiterjed, egységes módszertan és 
eljárások alkalmazásával, az intézmény célkitűzéseinek és értékeinek figyelembevételével biztosítja 
az intézmény kockázatainak teljes körű azonosítását, azok meghatározott kritériumok szerinti 
értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését és az abban 
foglaltak nyomon követését. 
 

 
E körben hangsúlyos feladatok: 

- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek, juttatások előkészítése, 

- jóváhagyott előirányzat-maradvány szabályszerű felhasználása, 

- a mérleg valódiságát alátámasztó leltár, analitika biztosítása, 

- az éves beszámoló elkészítése, az igazgató által jóváhagyott beszámoló határidőre 
történő felterjesztése a felügyeleti szervhez, 

- az előirányzat módosítások jogosultságok szerinti (saját és felügyeleti hatáskörben) 
nyilvántartása, 

- a szakmai feladatok ellátásának minőségi és határidőben történő ellátása, figyelemmel 
az intézmény sajátosságaira, 
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- a bizonylati rend és okmányfegyelem előírásoknak megfelelő betartása és betartatása, 
és azok folyamatos ellenőrzése, különös tekintettel a szigorú számadású bizonylatokra 
és vagyont érintő bizonylatokra, 

- a Magyar Államkincstárral történő levelezések, folyamatos egyeztetések, 

- a vagyonvédelem biztosítása és folyamatos ellenőrzése az intézmény valamennyi 
tevékenységében és valamennyi szervezeti egységénél, 

- a VÁI teljes tevékenységét átfogó, az egyes egységekre, önálló funkciókra lebontott 
ügyviteli utasítások (ügyrendek) szabályzatok, folyamatleírások, ellenőrzési 
nyomvonalak és utasítások tartalmazzák mindazon ellenőrzési pontokat, amelyek 
biztosítják, hogy a hiányosságok, hibák időben felismerhetők legyenek, 

- ezen utasítások, folyamatleírások figyelembevételével elkészített munkaköri leírások 
és azokban foglalt utalások tartalmazzák a dolgozó ellenőrzési kötelezettségét, ezzel 
biztosítható a munkafolyamat minden fázisában a személyi felelősség megállapítása. 

 

3.4. MUNKÁLTATÓ JOGKÖR GYAKORLÁSA 

3.4.1. az igazgató, mint munkáltatói jogkör gyakorlója kizárólagosan végzi: 

- jogviszony létesítése és megszüntetése, 

- a közvetlenül igazgatóhoz tartozó munkaköröket betöltők tekintetében a 
munkáltatói jogokat. 

3.4.2. Delegált munkáltatói jogkör 

 
A fentiek kivételével az igazgató, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója a hatáskörileg illetékes 
szervezeti egységek vezetőihez delegálja minden más munkáltatói jog gyakorlását, így kiemelten: 

- munkaköri leírás készítése/felülvizsgálata, 

- szabadságok kiadásának engedélyezése, 

- belső kontrollok kialakítása, működtetése. 
A delegált munkáltatói jogköröket a mindenkor hatályban lévő szabályozó tartalmazza.  
 

KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS 

A VÁI-ban a korlátozó intézkedésre vonatkozó szabályozás külön eljárásrend/szabályzat alapján 
került meghatározásra.  
 
 

4. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

4.1. KÉPVISELET/NYILATKOZATTÉTEL 

Képviselet/nyilatkozattétel esetén elvárás a fenntartó SZGYF általi, mindenkor hatályban lévő, az 
SZGYF külső kommunikációs tevékenységének rendjéről szóló szabályozójának 
betartása/betartatása. 
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Felvilágosítás, információnyújtás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani továbbá a következő 
előírásokat: 

- Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra, a 
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KÉPVISELETÉRE kizárólag az igazgató vagy az általa 
esetenként megbízott személy jogosult. 

- Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszköz munkatársainak 
udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és 
pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel. 

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

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

- A fentiek az internetes adatközlésre is vonatkoznak. 

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

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

 

4.2. KIADMÁNYOZÁSI (ALÍRÁSI JOG) 

A munkáltatói jogkör gyakorlója önálló kiadmányozási (aláírási) joggal bír. A munkáltató tartós 
távolléte/akadályoztatása esetén delegált kiadmányozási jog illeti meg az általános helyettest („h” 
jelöléssel). Minden egyéb delegált kiadmányozási jog a mindenkor hatályban lévő szabályozóban 
rögzítetteknek megfelelően gyakorolható. 

 
 

5. ZÁRÓ - ÉS HATÁLYBALÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK 

Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó jóváhagyását követően lép hatályba. 
 
 
Budapest, 2019. 
 Szabóné Berta Irén 
 igazgató 
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A fenntartó képviseletében jóváhagyom: 20………………. 
 
 

P.H. 
 
 
 ……………………………………… 
 
 

6. MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 

KÓD CÍM OLDALAK SZÁMA 
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