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BEVEZETŐ 

A Szolgáltatási Szabályzat összefoglalja a Semmelweis Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Operatív 

Főigazgatóság (továbbiakban OFI) igazgatóságai által nyújtott, vagy e szervezetek közreműködésé-

vel és külső szolgáltató útján megvalósuló szolgáltatások körét, tartalmát, az igénybevétel szabálya-

it, a szolgáltatások elszámolásának módját.  

 

A 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 15.§ értelmében a gazdasági szervezet - többek között - 

ellátja a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, amely felada-

tok ellátása a gazdasági szervezeten kívül, a felelősség átruházása nélkül, a szolgáltatás megrende-

lésével is történhet. 

 

Az OFI szolgáltatásért felelős igazgatóságai:  

 Beruházási és Létesítmény-fenntartási Igazgatóság (továbbiakban BLFI) 

 Biztonságtechnikai, Logisztikai és Szolgáltatási Igazgatóság (továbbiakban (BLSZI) 

 Kollégiumok Főigazgatósága (továbbiakban KOLL) 

 

Az Informatikai, Technológiai és Üzemeltetési Igazgatóság szolgáltatásai önálló szabályzatokban 

rögzítettek:  

 Távközlési Szabályzat (távközlési, telekommunikációs és mobil vásárolt szolgáltatások) 

 Informatikai Üzemeltetési Szabályzat (IT vásárolt és belső szolgáltatások) 

 Neptun Szabályzat (IT vásárolt és belső szolgáltatások 

 

Jelen szabályzat tárgya a Semmelweis Egyetem Operatív Főigazgatóság szolgáltatást végző szerve-

zeti egységei által előállított, vagy e szervezetek közvetítésével vásárolt és a szakmai igazgatóság 

felügyeletet igénylő szolgáltatások tartalmának, igénybevételének és elszámolásának módja. 

 

A BLSZI és BLFI szakigazgatóságok önálló egyetemi szabályzatában szabályozott szolgáltatásai 

jelen szabályzatnak nem képezik részét.  

 

A Beruházási és Létesítmény-fenntartási Igazgatóság önálló szabályzatban rögzített szolgáltatásai: 

 Létesítmény-fenntartási Szabályzat 

 

Biztonságtechnikai, Logisztikai és Szolgáltatási Igazgatóság önálló szabályzatban rögzített szolgál-

tatásai: 

 Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat (vásárolt és belső vagyonvédelmi szolgáltatások) 

 Polgárvédelmi Szabályzat (későbbiekben Katasztrófavédelmi Szabályzatként kerül átneve-

zésre, Munkavédelmi Szabályzat, Tűzvédelmi Szabályzat, Környezetvédelmi Szabályzat 

(biztonságtechnikai vásárolt és belső szolgáltatások) 

 Rendezvénybiztosítási Szabályzat  
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1. FOGALMAK 

Szolgáltatás: valamely gazdasági tevékenység hasznos eredménye, amely irányulhat szervezetek-

re, személyekre, objektumokra, a működés kiegészítésére, megváltoztatására, szervezésére, fejlesz-

tésére, az állapot megőrzésére, a felhasználóval kialakított közvetlen kapcsolat keretében meghatá-

rozott szükségletek kielégítésére. A szolgáltatások rendszerezését, csoportosítását a KSH által ki-

adott Szolgáltatások Jegyzéke tartalmazza. 

 

Belső szolgáltatás: egyetemi szervezeti egységek által megvalósuló tevékenység, más szervezeti 

egységek, közalkalmazottak, hallgatók számára. 

 

Vásárolt szolgáltatás: közbeszerzés eredményként kötött szerződés, vagy megrendelés alapján, az 

Egyetemen kívüli jogi személyek által nyújtott szolgáltatás. 

 

Önköltség: a szolgáltatáshoz kapcsolódó közvetlen költségek és a felosztott közvetett költségek 

összege. 

 

Elszámoló ár: a belső szolgáltatások esetén alkalmazott térítési díj. 

 

Terhelési ár: belső szolgáltatás esetén elszámoló ár, vásárolt szolgáltatásnál a szolgáltató által 

számlázott, ÁFÁ-t is tartalmazó ár igénylőre jutó része. 

 

Ellenérték: a szolgáltatásért a felhasználónak felszámolt, terhelendő vagy fizetendő összeg. 

 

Érintésvédelem: Érintésvédelemnek nevezzük azon műszaki előírásoknak és rendszabályoknak az 

összességét, amelyeknek célja: az üzemszerűen feszültség alatt nem álló, de testzárlat következté-

ben esetleg feszültség alá kerülő fém, vagy más vezető anyagú testek érintése által okozott élettani 

veszélyek megelőzésére, illetve csökkentésére irányuló műszaki intézkedések. 

Az érintésvédelmi felülvizsgálat célja az emberi életveszély kockázatának csökkentése és a folya-

matos üzemvitel biztosítása. 

 

Villámvédelem: A villámvédelem azoknak a védelmi berendezéseknek és intézkedéseknek az ösz-

szessége, melyeknek célja és feladata az emberi élet és a vagyontárgyak (épületek, vezetékek, kü-

lönféle objektumok, és berendezések) védelme a villám követlen és közvetett káros hatásaival 

szemben. 

Az időszakos és kötelező villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat célja az, hogy az építménye-

ken létesített villámvédelmi berendezések műszaki állapota, üzemeltetési körülményei az Országos 

Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ), előírásait kielégítsék. 

 

Szabványossági felülvizsgálat: Az időszakos és kötelező tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat 

célja az, hogy az építményekben üzemelő, 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű berendezések mű-

szaki állapota, üzemeltetési körülményei az MSZ HD 60364 [MSZ 2364, MSZ 1600, MSZ-172] 

szabvány, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) előírásait kielégítsék. 

Az időszakos szabványossági felülvizsgálat célja a villamos berendezések működéséből keletkező 

balesetveszély, tűzveszély, vagy esetleg robbanásveszély, megelőzése, valamint a jogszabályok, 

szabványok, műszaki előírások betartása és biztonságos villamos üzem és munkavégzés biztosítása. 

 

Első felülvizsgálat: A beüzemelési, /első/ kötelező tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat célja 

az, hogy az építményekben újonnan létesített, 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű berendezések 

műszaki állapota, üzemeltetési körülményei az MSZ HD 60364 szabvány, valamint az Országos 

Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) előírásait kielégítsék. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%B6zvetlen_k%C3%B6lts%C3%A9g&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%B6zvetett_k%C3%B6lts%C3%A9g&action=edit&redlink=1
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Kiemelt gyógyászati helyiség: Olyan helyiség, amelyben rendeltetésszerűen villamos készülékek-

kel a páciens szervezetébe beavatkoznak. 

 

Kezelő és vizsgálóhelyiség: Olyan helyiség, ahol a pácienseket rendeltetésszerűen egyidejűleg több 

villamos készülékkel kezelik, vagy vizsgálják, de a páciens szervezetébe beavatkozás nem történik. 

 

Villamos kéziszerszám: Kézben tartott villamos hajtású vagy működtetésű eszköz, vagy hordozha-

tó villamos berendezés az a készülék, amelyet üzem közben használnak, mozgatnak, vagy amely a 

villamos hálózatra kapcsolt állapotban könnyen átvihető egyik helyről a másikra. A hálózatra álta-

lában dugós csatlakozóval csatlakozik. 

 

KLÉSZ: Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzata a 8/1981. (XII. 27.) IpM ren-

delet szerint. 
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2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 

 

Személyi hatálya: kiterjed a szabályzat a szolgáltatást igénybe vevő egyetemi szervezeti egységek-

re, a közalkalmazottakra, néhány szolgáltatásnál a hallgatókra, illetve a megrendelő szervezetekre, 

személyekre. 

 

Tárgyi hatálya: kiterjed a szolgáltatásért felelős igazgatóságok által előállított, vagy e szervezetek 

által közvetített vásárolt, alábbi szolgáltatásokra;  
 szállítás (BLSZI) 

 települési szilárd hulladék, fertőző veszélyes, vegyi veszélyes hulladékok gyűjtése, szállítá-

sa, kezelése, ártalmatlanítása (BLSZI)  

 textiltisztítás, javítás, pótlás (BLSZI) 

 egészségügyi gázok (BLSZI) 

 élelmezés (BLSZI) 

 takarítás (BLSZI) 

 parkfenntartás (BLFI) 

 műszaki szakvélemény készítés (BLFI) 

 energia, közmű ellátás (BLFI) 

 létesítmények és speciális berendezések karbantartás és hibaelhárítás (BLFI) 

 terveztetési szolgáltatás (BLFI) 

 műszaki ellenőri szolgáltatás (BLFI) 

 nővérszállás, munkavállalói hotelszolgáltatás (KOLL) 

 

A továbbiakban a szabályzat szakigazgatóságonként, és ezen belül belső és külső szolgáltatások 

csoportosításban került meghatározásra. 
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3. BIZTONSÁGTECHNIKAI, LOGISZTIKAI ÉS SZOLGÁLTATÁSI 

IGAZGATÓSÁGI BELSŐ ÉS VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK  

3.1 Szállítás (belső szolgáltatás) 

 
A BLSZI Központi Logisztikai Osztálya (továbbiakban KLO) szolgáltatásainak igénybevételére az 

Egyetem minden szervezeti egysége jogosult, a szabályzatban rögzített előírások betartása mellett. 

A KLO szállításszervezéssel és koordinálással foglalkozó részlege a diszpécser szolgálat. 

 

Az egyetemi szervezeti egységeknél a feladatok tervszerű végrehajtása, összehangolása érdekében 

kijelölt szállítási koordinátor (távolléte esetén a helyettesítésére kijelölt és a diszpécsernek lejelen-

tett helyettes) jogosult az igénylések leadására, a szolgáltatás helyzetével kapcsolatos tájékoztatások 

kérésére, a szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerült problémák rendezésére. 

 

A KLO a feladatait többségében saját dolgozóival és technikai eszközeivel hajtja végre, kapacitását 

meghaladó nagyságú munkák elvégzéséhez külső szolgáltató igénybevételére jogosult.  

 

Külső szolgáltató igénybevétele esetén is a tevékenység ellenőrzése, az elvégzett munka igazolása a 

KLO feladata, így a szolgáltatást igénybevevő szervezeti egység észrevételeit, kifogásait, esetleges 

többletigényeit, igényelt szolgáltatás lemondását csak a diszpécseren keresztül intézheti. 

 

A KLO végzi a szállítással esetenként összefüggő költöztetési, és átmeneti tárolási feladatokat is. 

 

A szállítással kapcsolatos felelősség:  
A megrendelő felelős a rakomány, szállításra történő előkészítéséért.  
A szállító felelős a rakománynak a szállítójárművön történő rögzítéséért, és a célállomásra 

juttatásáért. Az átvevő felelős a rakomány átvételéért, sértetlenségének ellenőrzéséért. A ra-

komány sérülése esetén, a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a sérü-

lés milyenségét, nagyságát, a sérülés következtében keletkezett anyaghiányt, vagy károso-

dást a keletkezett kár hozzávetőleges értékét. A jegyzőkönyv felvételéért az átvevő felelős.  
Az eseményt munkaidőben a KLO vezetőjének, munkaidőn túl a BLSZI telefonügyeletesé-

nek/ 06-20-825-2000/ kell jelenteni 

 

Igénybe vehető szállítások 

 Előre tervezett, járatrendszerű szállítások: 
 Központi Textiltisztító és Javító Üzem szállításai – tiszta és szennyes textília szállítása 
 Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet járatrendszerű szállításai - 

gyógyszerszállítás 
 Központi Raktár szállításai 
 Rektori Hivatal szállításai - postajárat 
 Cseppfolyós nitrogén és Herko palack szállítása 
 Körjárati vérszállítás 
 Körjárati laboratóriumi mintaszállítás 
 Sterileszköz szállítás  

 Eseti szállítási feladatok 
 Személyszállítás 
 Betegszállítás  
 Sürgősségi vérszállítás  
 Sürgősségi fagyasztott mintaszállítás 
 Statim gyógyszer szállítás 
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 Selejt szállítás 
 Fertőzött textília szállítása 
 Izotóp és radioaktív anyagok szállítása 
 Pénzszállítás 
 Vegyes eszközszállítás, anyagbeszerzés, stb. 

 

3.1.1. Előre tervezett, járatrendszerű szállítások: 

 

Az előre tervezett, járatrendszerű szállításokat külön igényelni nem kell, ha szükséges, a szállítási 

diszpécsernél telefonon, és e-mailben lehet lemondani. Ezek az éves szinten tervezett anyagszállítá-

si feladatok, amelyek az Egyetem működése érdekében előre meghatározott útvonalon és időben 

kerülnek végrehajtásra. 
 

Központi Textiltisztító és Javító Üzem szállításai – tiszta és szennyes textília szállítása: 
A szállítások ütemezését a Textiltisztító és Javító Üzem (továbbiakban Üzem) vezetője tervezi a 
KLO vezetőjével együttműködve.  
Az Üzem és a klinikák közötti textilszállításokat a KLO zárt rakfelületű, emelőhátfalas gépkocsik-
kal, továbbá zárt, 3,5 tonna alatti furgon jellegű, kistehergépkocsikkal hajtja végre. Külön gépkocsit 
kell kijelölni a tiszta és a szennyes textil szállítására, vagy a tehergépkocsi rakterének belső elvá-
lasztásával – kizárólag a lentebb hivatkozott, Kórházhigiénés Osztály által kiadott utasításban fog-
laltak szigorú betartása mellett – lehet a szennyes és tiszta textíliát együtt szállítani.  

A szennyes ruha szállítását végző gépkocsit rendszeresen fertőtleníteni kell, amelynek végrehajtá-

sáért a gépkocsivezető, valamint a szállítási és műhely csoportvezető egyetemlegesen felel.  

A textilszállítást végző gépjárművek fertőtlenítése a Semmelweis Egyetem Kórházhigiénés Osztály 

által a BLSZI részére SMIF/OFMI/KH/118/2013. iktatószámmal kiadott utasításban foglaltak sze-

rint történik. 

Elszámolás: a KLO a tiszta és szennyes textília szállításokat, a Központi Textiltisztító és Javító 

Üzemmel számolja el. 

 

Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet járatrendszerű szállításai – gyógy-

szerszállítás: 
A gyógyszerszállítás az Egyetemi Gyógyszertár, Gyógyszerügyi Szervezési Intézettel 
(EGYGYSZI) együttműködve a klinikáknak heti, az intézeteknek havi ütemezés szerint történik. Az 
ütemezést a 12/2010. (II. 25.) sz. fekvőbeteg ellátással kapcsolatos gyógyszerellátásról szóló sza-
bályzat 6. sz. melléklete tartalmazza.  
A szállításoknak fontos részét képezik a betegellátó szervezeti egységek napi statim rendeléseinek a 

kiszállításai. 

Elszámolás: a KLO járatrendszerű gyógyszerszállítást az EGYGYSZI-vel számolja el. 
 

Központi Raktár szállításai: 
A kiszállítások ütemezését a raktár vezetője tervezi. 

Elszámolás: a KLO a raktári kiszállításokat a tarifatáblázat alapján, a szervezeti egységekkel szá-

molja el. 

 

Rektori Hivatal szállításai – körpostajárat: 
Az egyetemi belső levelezés lebonyolítására a Rektori Hivatal a KLO közreműködésével postajára-

tot működtet a szervezeti egységek között. A postajárat menetrendjét a Rektori Hivatal határozza 

meg. 

Elszámolás: a KLO a körpostajáratot a Rektori Hivatallal számolja el. 

 

Cseppfolyós nitrogén és Herko palack szállítás: 
A cseppfolyós nitrogén szállítása a  BLSZI által kiadott „egészségügyi gázok beszerzése” tárgyú, 
„I. számú Ügyviteli Utasítás” (ld. 4.sz.melléklet) alapján történik szerint. A megrendelő szervezeti 
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egységek kannáit minden kedden a KLO gépkocsija gyűjti össze, a rendelendő mennyiségekről – a 

kannák űrtartalma alapján - a diszpécser összesítőt készít, melyet a szállító cég részére megküld. A 

szállító minden szerdán leszállítja a kért mennyiséget a KLO telephelyére, ahonnan a kiszállítást a 
KLO gépkocsija végzi. KLO az Egyetem részére leszállított anyagmennyiség szállítólevelét az átvé-

telkor igazolja, az Egyetem részére kiállított számla és a BLSZI által elkészített összesítő a Pénz-
ügyi Igazgatóság részére kerül megküldésre kiegyenlítés céljából, a költségek megrendelő szerveze-

ti egységre eső kiterhelését a Kontrolling Igazgatóság végzi.  
A Herko palackok szállítását minden kedden 12.00-ig kell a KLO Diszpécserszolgálatára eljuttatni. 

A palackok begyűjtése, és töltésre elszállítása szerdán történik, illetve feltöltés után szerdán kiszállí-
tásra is kerülnek a szervezeti egységek részére. 

A gázok szállítása során be kell tartani a 2009. évi LVIII. törvénnyel kihirdetett, a Veszélyes Áruk 

Nemzetközi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” mellékletében foglaltakat, 
valamint a 9/2008. (II.22.) ÖTM r. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait. 

Elszámolás: a KLO a cseppfolyós nitrogén, és a Herko palack szállítás díját a tarifatáblázat alapján, 

a szervezeti egységekkel számolja el.  

 

Körjárati vérszállítás: 
A klinikák vérrel történő ellátása érdekében a KLO  az 1.sz. és 2.sz melléklet „Vérszállítás körjárati 

menetrend (Buda) és Vérszállítás körjárati menetrend (Pest)” szerinti időpontokban, körjáratban 

összegyűjti a betegellátó szervezeti egységek igényléseit és küldeményeit, amit elszállít az Országos 

Vérellátó Szolgálathoz (OVSZ), illetve az ott előkészített vérkészítményeket  kiszállítja a szervezeti 

egységekhez. 

Megjegyzés: amennyiben a szállító körjárat teljesítése közben sürgősségi megrendelést kap, a 

sürgősségi vérszállítás minden esetben elsőbbséget élvez. Ilyenkor a szállító a körjáratot meg-

szakítja és azt a sürgősségi szállítás teljesítése után, a körjárati időpontok sorrendjének meg-

felelően fejezi be. 

 

A vérszállítás szabályozása:  
A vérkészítmények szállításánál be kell tartani 114/2000. (VI.29.) Korm. sz. r. A nemzeti vérkész-

lettel való gazdálkodás szabályairól ide vonatkozó előírásait, illetve az SE-OFI-BLSZI MU-06 

Munkautasítás/protokoll szerint kell eljárni. A készítmények szállítása során szigorúan betartandók 

az OVSZ Transzfúziós Szabályzatának vérkészítmények szállítására és tárolására vonatkozó előírá-

sai. A szállított vérkészítmények átadását, illetve átvételét dokumentáltan kell végrehajtani.  
A sürgősségi vérszállítás esetén /a sürgősségi vérszállítás fejezet szerint/ a vérszállító gépkocsi ve-

zetője jogosult a megkülönböztető jelzések használatára.   
A jelzések használata során köteles betartani a 12/2007. (III.13.) IRM rendelet előírásait. A szabá-

lyok megszegéséért fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik. 

Elszámolás: a KLO a körjárati vérszállítás díját tarifatáblázata alapján a szervezeti egységekkel 

számolja el.  

 

Körjárati laboratóriumi minta szállítása: 
A KLO a budai oldali klinikák részére körjárati laboratóriumi mintaszállítást működtet. Egy gépko-

csi a Kútvölgyi Klinikai Tömbbe küldött mintákat, egy gépkocsi pedig a pesti oldali laborokba kül-

dött mintákat szállítja. A Kútvölgyi Klinikai Tömbbe szállítást végző gépkocsi járatai között a Ko-

rányi Intézetbe és Megyeri útra küldött mintákat is szállítja, pesti oldali szállító pedig szállítja a 

Gyáli úti OKI-ba, illetve a Szent László Kórházba küldött mintákat is. A KLO a budai oldali körjá-

rati laboratóriumi mintaszállítást hétvégén és munkaszüneti napokon is működteti, ilyenkor a szol-

gálatban lévő sürgősségi vérszállító szállítja a laboratóriumi mintákat is. Sürgősségi vérszállítási 

megrendelések minden esetben elsőbbséget élveznek! A budai laboratóriumi mintaszállítás körjá-

rati rendjét a 2.számú melléklet tartalmazza.   

Elszámolás: a KLO a körjárati laboratóriumi mintaszállítás díját tarifatáblázata alapján a szervezeti 

egységekkel számolja el.  
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Steril eszköz szállítása: 
A budai oldalon minden nap reggel 8-ig kell a sterilizálandó eszközöknek beérkeznie a Városmajori 

Szív- és Érgyógyászati Klinika aszeptájába, az eszközök összegyűjtése 7.30-kor kezdődik. A steril 

eszközöket 13 órától lehet átvenni és visszaszállítani.    

Elszámolás: a KLO a sterileszköz szállítás díját tarifatáblázata alapján a szervezeti egységekkel 

számolja el. 

 

3.1.2. Előre tervezett, járatrendszerű szállítások 

 

Az eseti szállítások azok a hosszútávon nem tervezhető feladatok, amelyek a szervezeti egységek 
napi működéséhez szükségesek. Eseti szállítások a KLO diszpécserszolgálatán rendelhetők. 

Az igénylés módja: a szervezeti egység szállítási koordinátora a szállítás megkezdése előtt legalább 

24 órával, munkaszüneti napokon történő szállítás esetén az utolsó munkanap 12 óráig e-mailben 

megküldi, esetleg telefonon bejelenti a szállítási igényt a Diszpécserszolgálatnak. A rendelés meg-

történtét a diszpécser a szállítás megkezdése előtt legalább 12 órával visszaigazolja.  
Az eseti szállítási igényt, a szállítást megelőző munkanap munkaidő végéig térítésmentesen lehet 

lemondani.  

A szállítás rendelése esetén a szállítás teljesítéséhez szükséges adatokat minden esetben meg kell 

adni: mikor, honnan, hová, mit, kapcsolattartók, szállítandó áru paraméterei, szükség van-e speciális 

eszközökre, rakodóra, stb. Ezen adatokat a Diszpécserszolgálat automatikusan az erre szolgáló 

program segítségével rögzíti. 

 

Diszpécserszolgálat elérhetőségei:  

Diszpécser telefon: 20/825-9981. 

e-mail: logisztika.blszi@semmelweis-univ.hu. 

 

Személyszállítás: 

Személyszállítás: 1 – 4 főig (az Egyetem vezető beosztású dolgozóinak szállítása az egyetem tulaj-

donát képező személygépkocsival). 

Csoportos személyszállítás: 1-8 főig (dolgozók, vagy hallgatók szállítása az egyetem tulajdonát 

képező mikrobusszal). 

Csoportos személyszállítás: 8 fő felett (dolgozók, vagy hallgatók szállítása külső szolgáltatótól bé-
relt járművel).  
VIP szállítás: létszámkorlátozás nélkül (az egyetemre érkező kiemelt vendégek, delegációk szállítá-
sa külső szolgáltatótól igényelt, magas komfortfokozatú gépjárművel.) 

 

A szállítás igénylése:  
A szállítás igénylése írásban, legalább a szállítást megelőző 3 munkanappal történhet e-mail eljutta-

tásával a diszpécserszolgálathoz.  
Kiemelt fontosságú személyszállítás (VIP szállítás) esetén a szállítási igényt az esedékesség előtt 5 

munkanappal kell megadni. A kitöltött igénylőlapon meg kell adni a feladattal kapcsolatos különle-

ges igényeket is (szállítóeszköz komfortossága, gépkocsivezetővel kapcsolatos elvárások, útvonal-

változatok, kapcsolattartók elérhetősége, anyagbeszerzés esetén: üzletek neve, címe, stb.)  
A KLO a bejelentéstől számított 24 órán belül a rendelést visszaigazolja. 

 

Az igénylés lemondása:  
Az indulási időpontot megelőző 48 órán túl a lemondás térítésmentes, 48 órán belül csak egyetemi 
gépkocsi esetén térítésmentes, külső szolgáltató igénybevétele esetén a külső szolgáltató által kiállí-
tott számlán szereplő összeg megtérítésével történik.  
A szállítás lemondás elmulasztása esetén, ha a gépjármű az igénybevételre kiáll, a térítési díj egye-
temi gépkocsi esetén 1 óra díja, külső szolgáltató esetén a szolgáltató által számlázott díj összege.  
A személyszállításra használt jármű nem rendeltetésszerű használata, indokoltnál jelentősebb el-
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szennyeződése esetén a takarítás és karbantartás összegét a megrendelő szervezeti egység részére ki 

kell számlázni. 

 

Betegszállítás: 
A KLO a budai oldalon végez betegszállítást munkanapokon 8 órától 16 óráig az Egyetem telephe-

lyei között. A KLO ülőbeteg szállítási feladatokat lát el, kizárólag járóképes, a szállítás teljes időtar-

tamára orvosi felügyeletet nem igénylő betegek szállítását vállalja. A betegkísérő dokumentumokat 

a betegszállító gépkocsivezetőnek kell átadni. 

Szállítási megrendelés közvetlenül a mindenkori betegszállító gépkocsivezető telefonszámán törté-

nik. 

A pesti oldalon történő eseti betegszállítást külön megrendelésre végez a KLO. 

Betegszállítás rendelése: 20/364-7062. 

Elszámolás: a KLO a betegszállítás díját tarifatáblázata alapján a szervezeti egységekkel számolja 

el. 

 

Sürgősségi vérszállítás: 
A biztonságos vérellátás érdekében a Központi Logisztikai Osztály naponta 24 órában sürgősségi 

vérszállító szolgálatot működtet.  
A szállítás igénylése munkanapokon 06.30-tól 14.30-ig a diszpécsernél tel: 06-20-825-9981 Mun-

kaszüneti napokon egész nap, munkanapokon 14.30-tól 06.30-ig szállítás közvetlenül a sürgősségi 
vérszállító gépkocsivezetőnél igényelhető: 

 

Pesti oldali vérszállító: 20/921-3699 

 

Budai oldali vérszállító: 20/666-3166  
 

A vérszállítás szabályozása  
A vérkészítmények szállításánál be kell tartani 114/2000. (VI.29.) Korm. sz. r. A nemzeti vérkész-

lettel való gazdálkodás szabályairól ide vonatkozó előírásait, illetve az SE-OFI-BLSZI MU-06 

Munkautasítás/protokoll szerint kell eljárni. A készítmények szállítása során szigorúan betartandók 

az OVSZ Transzfúziós Szabályzatának vérkészítmények szállítására és tárolására vonatkozó előírá-

sai. A szállított vérkészítmények átadását, illetve átvételét dokumentáltan kell végrehajtani.  
A sürgősségi szállítás esetén a vérszállító gépkocsi vezetője jogosult a megkülönböztető jelzések 
használatára.  
A jelzések használata során köteles betartani a 12/2007. (III.13.) IRM rendelet előírásait. A szabá-
lyok megszegéséért fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik. 

Elszámolás: a KLO a sürgősségi vérszállítás díját tarifatáblázata alapján a szervezeti egységekkel 

számolja el.  

 

Sürgősségi fagyasztott mintaszállítása: 

A Kútvölgyi Klinikai Tömb és az I. Pathológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet között végzett 

sürgősségi szállítás, melyet a sürgősségi vérszállító végez. A szállítást igénylő műtét számát 

(I.,II., vagy III. műtét) előző nap kell jelezni a budai oldali vérszállítónak. A műtét időpontjá-

ra a szállító a Műtőhöz kiáll, a műtét közben a betegtől vett mintát megkülönböztető jelzés 

használata mellett az I. Pathológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetbe szállítja. 

 

Budai oldali vérszállító: 20/666-3166 

 

Elszámolás: a KLO a sürgősségi fagyasztott mintaszállítás díját tarifatáblázata alapján a szervezeti 

egységekkel számolja el. 

 

Statim gyógyszerszállítás: 
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Az EGYGYSZI-től a napi járaton kívül eseti jelleggel rendelt, vagy sürgős gyógyszerek kiszállítása 

a megrendelő szervezeti egységeknek az EGYGYSZI telephelyéről. A statim gyógyszerszállítást az 

EGYGYSZI rendeli meg a KLO-tól. 

Elszámolás: a KLO a statim gyógyszerszállítást az EGYGYSZI-vel számolja el. 

 

Selejtszállítás: 
A Selejtezési Bizottság részvételével végrehajtott selejtezés után a szervezeti egység selejt anyagait 

a KLO gépkocsija szállítja el. A selejtszállítást a Selejtezési Bizottság rendeli meg a KLO-tól. 

Elszámolás: a KLO a selejtszállítás díját tarifatáblázata alapján a szervezeti egységekkel számolja 

el.  

 

Fertőzött textília szállítása: 
A szervezeti egység által a Fertőtlenítő Állomásra küldött textíliák szállítása. A textíliák higiéniai 

szempontoknak megfelelő csomagolása, valamint a kísérődokumentációk elkészítése a megrendelő 

feladata. A szállító gépkocsi a szállítást követően a Fertőtlenítő Állomáson azonnal fertőtlenítésre 

kerül.  

Elszámolás: a KLO a fertőzött textília szállítás díját tarifatáblázata alapján a szervezeti egységekkel 

számolja el.  

 

Izotóp és radioaktív anyag szállítás: 
Külön mellékletben (3. sz. melléklet) felsorolt UN szám alá eső, engedményes és ’A’ típusú külde-

ménydarabok országos és nemzetközi szállítása.  
A szállítás során a BLSZI az Egyetem Sugárvédelmi Szabályzatával összhangban jár el, ez alapján 

alkalmazza saját Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatát.   
Az izotópszállítás igénylése  
A  6.sz. melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével munkaidőben igényelheti. A nyomtatványt a 

szállítás megkezdése előtt legalább 24 órával a KLO Diszpécserszolgálatára faxon (1-333-45-93), 
vagy e-mailen (logisztika.blszi@semmelweis-univ.hu) aláírt formában kell eljuttatni. 

Elszámolás: a KLO az izotóp és radioaktív anyag szállítás díját Budapest területén belül tarifatáb-

lázata alapján, Budapest területén kívül, és nemzetközi viszonylatban egyedi árajánlat alapján a 
szervezeti egységekkel számolja el. 

 

Pénz- és értékszállítási feladatok: 
Az Egyetem Pénzkezelési Szabályzatában foglalt 2.000.000.- Ft értékhatáron belül, a megrendelő 

szervezeti egység által biztosított kísérőszemélyzettel, és technikával (pénzszállító táska) végzett 

szállítás. Ez esetben a szállítási igény a KLO Diszpécserszolgálatán adható le. 

Elszámolás: a KLO a pénzszállítás díját tarifatáblázata alapján a szervezeti egységekkel számolja 

el. 

Ha a szállítás volumene a 2.000.000.- Ft-os értékhatárt meghaladja, illetve ha a Megbízó kísérő-

személyzetet, ill. technikát nem tud biztosítani, vagy a Megbízó saját döntése alapján a pénz- és 

értékszállítási feladattal az Egyetem vagyonvédelmi közbeszerzési eljárásának eredményét képező 

szerződés alapján az „Eseti pénz- és értékszállítási feladat” szolgáltatást végzőt kell – előzetes 

igénylés alapján - megbízni. 

Elszámolás nagy értékű pénz- és értékszállítás esetén: a szolgáltató, a számlát megküldi az egyetem 

Pénzügyi Igazgatóságának. A BLSZI felelős munkatársa, az egyetem előírásainak megfelelően a 

számlát ellenőrzi, majd a teljesítést leigazolja, ezután az Igazgatóság visszaküldi a Pénzügyi Igazga-

tóságra kiegyenlítés céljából. 

 

Vegyes eszköz, iratanyag, kísérleti állat, stb. szállítás: 
A szállítások a KLO Diszpécserszolgálatának elérhetőségein rendelhetők. A megrendelésben a szál-
lítandó anyag pontos paraméterei megadandók. 
Elszámolás: a KLO a vegyes szállítások díját tarifatáblázata alapján a szervezeti egységekkel szá-

mailto:logisztika.blszi@semmelweis-univ.hu


 

 

14 

molja el. 

 

3.1.3. Külső szolgáltató által végzett szállítási feladatok (vásárolt szolgáltatás) 

 

Taxi igénybevételi lehetősége: 

Az Egyetem által közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés keretében valamennyi szer-

vezeti egység közvetlenül rendelhet taxi csekktömböt a partner cég képviselőjétől. E költség fedeze-

te az egység dologi kerete. A csekktömbök kezelését és nyilvántartását a szigorú számadású nyom-

tatványokra vonatkozó előírások szerint kell kezelni. A Pénzügyi Igazgatóság csak a szerződött 

partner taxiszámláit egyenlíti ki. 

 

Gázszállítás: 
A   4.  sz. melléklet BLSZI által kiadott „egészségügyi gázok beszerzése” tárgyú, I. számú Ügyviteli 

Utasítás alapján külső szolgáltató által történik a BLSZI szakmai felügyelete mellett. Kivétel ez alól 

a 3.1.1.5. pont cseppfolyós nitrogén szállításra vonatkozó része. A cseppfolyós nitrogént a KLO 

szállítja. 

 

 

3.1.4. Kihelyezett gépjárművek 

 

Gépjárművek kihelyezésének rendje:  
A KLO állományába tartozó gépjárművek szervezeti egységhez történő kihelyezése rektori döntés 
alapján történhet. A kihelyezés lehet határozott, vagy határozatlan idejű.  
A kihelyezett gépjármű vezetője a kihelyezés időtartama alatt is a KLO állományába tartozik, a 
munkáltatói jogkört a BTLSZI igazgatója gyakorolja.  
A kihelyezett gépkocsi vezetőjének napi munkarendjét a kihelyezés helye szerinti illetékes vezető 
határozza meg. 
 

A kihelyezett gépjármű üzemeltetésének szabályai:  
Az üzemeltetés során az egyetemi gépjárművek üzemeltetésére vonatkozó általános szabályokat be 
kell tartani.  
A kihelyezett gépjármű okmányokkal és üzemanyag kártyával történő ellátását, szervizelését, javí-
tását és műszaki vizsgáztatását a KLO biztosítja.  
A kihelyezett gépkocsi menetokmányait a gépkocsi vezetője hetente 1 alkalommal köteles a KLO 

részére elszámolásra leadni. Az általános szabályoktól eltérő üzemeltetést az Egyetem rektora kör-

levélben szabályozza. 

 

Elektromos betegszállító gépjármű:  
Az elektromos betegszállító gépjármű működőképes állapotban tartásáért, és műszaki állapotáért a 
KLO felelős.   
A jármű üzemeltetését a szervezeti egységek által kijelölt, megfelelően kiképzett betegszállítók 

végzik.   
A jármű meghibásodását az üzemeltetők az üzemeltetési naplóba kötelesek bejegyezni, és erről ha-

ladéktalanul értesíteni a KLO Szállítási és Műhelycsoport vezetőjét.   
A KLO Szállítási és Műhely csoport vezetője heti 1 alkalommal a helyszínen köteles ellenőrizni a 
jármű állapotát és üzembiztonságát. Az ellenőrzés tényét és megállapításait az üzemeltetési naplóba 

rögzíti.  

Rendkívüli meghibásodást, illetve a jármű károsodását azonnal jelenti a BLSZI igazgatójának.   
A betegszállító gépjármű üzemeltetése során történt balesetekért, károkozásokért a gépjárművet 
adott alkalommal vezető egyetemi közalkalmazott fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik.  
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3.1.5. Egyéb feladatok  
 

Költöztetési feladatok (belső és vásárolt szolgáltatás): 
Az egyetemen belüli költözések szervezése és végrehajtása a BLSZI feladata. Az átszállítandó be-

rendezési tárgyak, felszerelési eszközök, csomagok, gépek mennyiségétől függően a költöztetés 
lehet: 

 

Kisebb volumenű  költöztetésnek minősül az egy- két helyiség berendezési és felszerelési tárgyai-
nak, valamint az ott található egyéb, becsomagolt anyagoknak az átszállítása.  
Megrendelése az esedékesség előtt 7 munkanappal történik. A költöztetés megrendelője köteles 

egyeztetni a KLO osztályvezetőjével az elszállítandó anyagok szállításra történő előkészítésének 

feladatait, a szükséges csomagolóanyag mennyiséget, illetve azok biztosításának rendjét. 

 

Szervezeti egység szintű költöztetés komplett szervezeti egységek, klinikák, illetve azok részlegei, 

osztályai nagyobb részének átszállítása. Az igénylést az esedékesség előtt legalább 60 nappal a 

KLO-ra kell leadni.  
A költöztetést igénylő szervezeti egység vezetője köteles felelős, intézkedési jogkörrel rendelkező 
kapcsolattartót kijelölni az előkészítési és lebonyolítási feladatok koordinálására.  
A költöztetés megszervezésért, a költöztetést végrehajtó szervezettel történő kapcsolattartásért a 
kijelölt KLO vezető a felelős. 

 

Átmeneti tárolási feladatok: 
A KLO raktározási és tárolási kapacitás hiányában csak felsővezetői döntés következtében végez. 

Átmeneti tárolásra csak becsomagolt és lezárt csomagokat, illetve a könnyen leszerelhető tartozé-

kok eltávolítása után tárolásra előkészített eszközöket lehet leadni. Az anyagok leadása csak doku-

mentáltan történhet. A leltár felelősséget a leadási dokumentumon minden esetben rögzíteni kell.  
A lehetőségeknek megfelelően biztosítani kell, hogy az átmeneti tárolásra leadott anyagokat, eszkö-

zöket a tárolás végéig ne kelljen megbontani, illetve mozgatni. Az esetleges megbontás, vagy moz-

gatás csak előzetes bejelentés után, jegyzőkönyv egyidejű felvételével lehetséges. 

 

3.1.6. Adminisztrációs feladatok  
 

Okmánykezelés és feldolgozás:  
A gépkocsivezetők által leadott menetleveleket folyamatosan fel kell dolgozni. A feldolgozott me-
netlevelek adatait havonta a következő hónap 5-ig összesíteni kell. Az összesített adatokat minden 

hónap 10-ig le kell adni a BLSZI gazdasági vezetőjének. 
 

Elszámolás:  
A teljesített fuvarok elszámolása a menetlevelek alapján történik. A menetleveleket az igénybevevő 

szervezeti egységek teljesítéskor leigazolják. A leigazolt menetlevél, program segítségével kerül 

feldolgozásra. A feldolgozott adatok alapján nyert mennyiségek a szolgáltatás típusának megfelelő 

tarifakód alapján kerülnek kiterhelésre az adott szervezeti egység GMSZ keretére. A terhelések havi 

periódusban és összesítve is ellenőrizhetőek a SAP program Y_SEP belső elszámolások moduljá-

ban. 

Kihelyezett gépkocsik, üzemanyagkártyák havi elszámolása átkönyveléssel történik. Az átkönyve-

lés-kérő adatlapokat a KLO Diszpécsere minden hónap 10-ig készíti elő a BLSZI gazdasági vezető-

je részére.   
A mindenkori aktuális éves díjak a BLSZI honlapján tekinthetőek meg. 

 

Vevőelégedettség vizsgálata: 
A KLO a teljesítésigazolásokkal egyidejűleg, annak mellékleteként a 7.sz melléklet szerinti 

„Vevőelégedettségi lap” kitöltésével vizsgálja a megrendelő véleményét a szolgáltatás minősé-
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géről. 

 

 

3.2. Hulladékgazdálkodás (vásárolt szolgáltatás) 
 
Veszélyes hulladékszállítás: 
Az egyetemen keletkezett veszélyes hulladékok elszállítása erre a tevékenységre specializálódott 

szakcéggel történik a BLSZI közreműködésével. 

Különleges kezelést igénylő egészségügyi (fertőző) veszélyes hulladék szállítása a közbeszerzési 

eljárásban nyertes cég útján, az eljárás eredményeként megkötött szerződés alapján történik, a 

BLSZI szakmai felügyeletével. 

Elszámolása az SAP rendszeren keresztül, a szolgáltató által benyújtott havi összesítő számla sze-

rint, az ártalmatlanításra átadott hulladékok kilogrammban megadott tömege alapján. 

Vegyi illetve fizikai tulajdonságai miatt veszélyes hulladékok: elszállítása erre a tevékenységre spe-

cializálódott szakcéggel történik a BLSZI közreműködésével. Elszámolása megegyezik különleges 

kezelést igénylő egészségügyi (fertőző) veszélyes hulladék elszámolásánál leírtakkal. 

Röntgenvegyszer hulladékok (elhívó, fixáló folyadék) elszállítása: erre a tevékenységre specializá-

lódott szakcéggel történik a BLSZI közreműködésével. Elszámolása az SAP rendszeren keresztül, a 

szolgáltató által benyújtott számla szerint, az ártalmatlanításra átadott hulladékok kilogrammban 

megadott tömege alapján. 

 

Települési szilárd hulladék kezelése: 
Az Egyetem, a területén keletkezett települési szilárd hulladékot (kommunális hulladék, továbbiak-

ban hulladék) a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés alapján szál-

líttatja el. 

A szolgáltatás teljesítése a közszolgáltatási szerződésben foglalt rendszerességgel és mennyiségben 

történik. 

A szállításához megfelelő mennyiségű konténert a szerződés alapján a szolgáltató biztosítja. A 

szolgáltató és az Egyetem jogai és kötelezettségei a közszolgáltatási szerződésben rögzítésre kerül-

tek, az egyetem illetékes egységeinek joga a megfelelő színvonalon történő szolgáltatás megkövete-

lése, kötelezettsége a szállításhoz szükséges belső útvonalak akadálymentes biztosítása, a közszol-

gáltatási szerződés előírásainak teljesítése. 

 

A szolgáltatás rendszerességének és a konténerek méretének, darabszámának módosítása minden év 

január 31. valamint július 1. leadott igények alapján lehetséges. A szolgáltatással kapcsolatban kért 

módosítást, vagy panaszbejelentést a Biztonságtechnikai, Logisztikai és Szolgáltatási Igazgatóság-

nak írt levélben, vagy e-mailben kell megtenni. 

 

Síkosság-mentesítés: 
A hó eltakarítás az FKF Zrt-vel kötött szolgáltatási szerződés keretében történik. Nem tartozik ebbe 

a körbe a parkolók, és a nem központi igazgatási épületek körüli járdák, lépcsők, feljárók tisztítása 

és síkosság mentesítése, amelyhez szükséges anyagbeszerzés központilag, kizárólag a Gazdasági 

Főigazgatóság Központi és Elfekvő Raktáron keresztül történhet. 

 

Szelektív hulladékgyűjtés: 
A szervezeti egységek csatlakozhatnak a BLSZI Környezetvédelmi Osztálya által koordinált kise-

lejtezett papír alapú iratok, dokumentumok díjmentes átadásához, valamint a költségmentes szelek-

tív hulladékgyűjtéshez, amelynek keretében négy frakció elkülönített gyűjtése valósulhat meg: 

többrétegű italos karton (Tetra Pak csomagolás), PET palack (üdítős, ásványvizes palack), kisebb 

mennyiségű irodai papír, fém italos doboz hulladék. A Fe-Group Invest Zrt.-vel kötött megállapo-

dás értelmében a cég vállalja igény szerinti mennyiségben a szelektív gyűjtéshez szükséges gyűjtő-
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állványok (méretei: 68*48*97 cm), valamint hozzájuk tartozó cserezsákok díjmentes kihelyezését, 

továbbá a szelektíven gyűjtött hulladék terítésmentes elszállítását. 

 

Csomagolási papírhulladék gyűjtés és szállítás: 
A BLSZI a külső és belső klinikai telepen hulladékpapír gyűjtést végez. Ennek érdekében gyűjtő 

és tároló helyet telepített.  
A szervezeti egységek a tevékenységük során keletkezett papírhulladékot kötelesek a gyűjtőhelyek 

nyitvatartási ideje alatt leadni.  

 

Elszámolás: 

A szolgáltató, FKF Zrt. a BLSZI részére megküldi a havi hulladékszállításról kiállított számlát, 

amely tartalmazza az összes teljesítési helyre vonatkozóan a hulladékgyűjtők számát, méretét, üríté-

si gyakoriságát, valamint a szállítás díját. A havi hulladékszállítás díját az SAP rendszeren keresz-

tül, a szolgáltató által benyújtott és a BLSZI által ellenőrzött számla alapján, részben a tényleges 

igénybevétel, az öntömörítőknél pedig a megállapodás szerinti mennyiségi bontásban kerül kiterhe-

lésre a szervezeti egységekre. 

A FE-GROUP Zrt. szolgáltatása ingyenes. 

A hó eltakarítás a külső szolgáltatások keretéről, majd SAP rendszerben történő átterheléssel törté-

nik az érintett szervezeti egységek közötti felosztás alapján. 

A veszélyes hulladékok elszámolási rendjét a Környezetvédelmi Szabályzat tartalmazza. 

A csomagolási papírhulladék gyűjtőhelyekről történő elszállítását térítésmentesen a BLSZI biztosít-

ja. 

 

 

3.3. Textiltisztítás, javítás, pótlás, selejtezés (belső szolgáltatás) 
 

A klinikák, intézetek napi működéséhez az alkalmazottak és a hallgatók számára szükséges tiszta 

védőruházatot, az ellátottakhoz kapcsolódó ágy és műtéti és egyéb textíliát az  Biztonságtechnikai, 

Logisztikai és Szolgáltatási Igazgatósághoz tartozó Központi Textiltisztító és Javító Üzem (további-

akban Üzem) csererendszer működtetésével biztosítja, amely rendszernek része a szennyes textília 

begyűjtése és az elhasználódott textília javítása, részlegesen a selejtezése, és teljes körűen pótlása is.  

 

A szolgáltatás kiterjed:  

 ágytextíliákra, ellátotti és egyéb intézeti textíliákra (mosható paplanok, plédek, párnák, ágy-

betétek),  

 alkalmazottak és hallgatók védőruházatára, 

 az alkalmazottak munkaruházatára,  

 az egészségügyi tevékenység textil alapú szakmai anyagaira, (pelenkák, borogatók, lábzsák-

ok, haskötők, műtőssapkák, csecsemőingek, maszkok,  

 a kollégiumok és az egyetemi üdülők textíliáira is.  

Az Üzem vállalja a szervezeti egységek függönyeinek mosását abban az esetben, ha azok alapanya-

guknál fogva alkalmasak a rendelkezésre álló gépeken történő tisztításra. Ilyen munkát a szervezeti 

egységek munkalapon történő megrendelése alapján lehet elvégezni. 

 

A textilkezeléshez kapcsolódó eljárások rendjét 11-17 sz. mellékletek tartalmazzák. 

 

3.3.1. Textiltisztítás 

 

A textiltisztítás igénybevétele az előzetesen egyeztetett, rendszeres időpontban és gyakorisággal 

történik. A szolgáltatást igénylő szervezeti egység által megbízott raktári dolgozó a megállapodás 

szerinti helyszínen számlálással átadja - a „Mosási jegyzék” illetve „Mosatási jegyzék” szigorúan 
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sorszámozott 3 példányos bizonylat egyidejű kiállításával – az üzem átvevő raktárosának a tisztí-

tandó textíliákat. A szolgáltatás módosítása, vagy lemondása írásban történhet.  

 

A textília higiénés tisztaságának védelme érdekében tilos az Üzembe fertőző beteg ruházatát a többi 

betegruházattal beküldeni. A szolgáltató jogosult a fertőzött textília átvételét és szállítását megta-

gadni. Az érintett szervezeti egységnek a fertőzött textíliát előzetesen az Egyetem Fertőtlenítő Ál-

lomására kell elküldenie, amelyek csak a fertőtlenítést követően válnak számolhatóvá és átadhatóvá 

tisztításra.  A többletköltségét a tervezéskor biztosítani kell.  

 

A bakteriológiailag különösen veszélyes textíliákat az Üzemben elkülönítve kell kezelni, és ezeknél 

a textíliáknál hosszabb termo-dezinfekciós mosást kell alkalmazni. Ilyenek a Bőr-, Nemikórtani és 

Bőronkológiai Klinika, a Pulmonológiai Klinika, és az anatómiai intézetek textíliái.  

 

A citosztatikumokkal szennyeződött textíliák leadása külön átadási bizonylaton, vízben oldódó 

szennyes-zsákban történhet. 

 

A szervezeti egység textil raktárosának feladata a leadás előtt a szennyezett textília fajták és színek 

szerinti csoportosítása. A textíliában maradt tárgyak okozta sérülésekért az átadó szervezeti egység 

textil raktárosa felelős. Az átadó szervezeti egység textil felelősének a textíliát az Üzem részére 

történő átadás előtt a számoláshoz elő kell készíteni, kötegelni és össze kell csomagolnia. Az 

Üzemnek higiénikus mosási technológiával megfelelő tisztaságú ruházatot kell biztosítani. 

 

A mosás bakteriológiai hatékonyságát félévente ÁNTSZ ellenőrzéssel kell ellenőrizni. A csererend-

szerbe vont tisztítandó textíliák az átvétel napján tiszta textíliára kerülnek kicserélésre, amelyeket 

helyszínre szállítva biztosít a szolgáltató. A csererendszeren kívül mosatott textíliák lehetőleg 72 

órán belül kerülnek visszaadásra, előzetesen egyeztetett időpontban. A teljesítés az igénybevevő 

telephelyére történő kiszállítással és az átadást-átvételt igazoló dokumentum aláírásával valósul 

meg. 

 

Az Üzem jogosult az általa ismeretlen alapanyagú textíliák tisztítását visszautasítani, vagy annak 

közlésével vállalni, ha azok előzetesen nem kerültek próbamosásra, nem terheli felelősség a mosás-

nál esetleg keletkező kárért. 

 

A textiltisztítás költségei a tárgyhónapot követően kerülnek kiterhelésre, a jóváhagyott belső elszá-

moló árakon, külön a tisztított vegyes egészségügyi textília kg-os árral, a matrac és a felmosó-fej 

mosás költsége db áras elszámolással. A kiterhelés az SAP rendszeren keresztül történik.  

 

 

3.3.2. Textiljavítás 

 

A textiltisztítási folyamat során a feltűnő hibák automatikusan javításra kerülnek. A mosás-

feldolgozás során javítandó textíliákat (gombozás. szakadt, stb.) kiválogatjuk és a varrodába küld-

jük. Ezt a munkavégzést tartalmazza a belső elszámolói ár (mely jelenleg 198,-Ft/kg), külön költsé-

get nem számolunk fel érte. 

Egyedi igény felmerülése esetén a megrendelést e-maile-en vagy „Igénylés házi műhely munkára 

tömb” 3 példányos bizonylaton az üzemvezető részére történő megküldéssel lehet igényelni. A 

munka lemondása írásos módosítással történhet. A javításra átadott textíliák tiszta állapotban kell 

biztosítani az elvégzendő munkához. A megrendeléstől eltérően elkészült munkát az igénylőnek 

joga van reklamálni és korrekciót kérni.  

 

A szolgáltatónak kötelezettsége a varrásra átadott textília megőrzését és használható állapotú kijaví-

tását elvégezni, vagy ennek hiányában selejtezéshez történő válogatást követően pótlást biztosítani.  
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A varroda új textíliákat csak előzetes üzemvezetői engedély alapján készíthet. 

 

A javítási szolgáltatás teljesítése az elkészült textília átadását dokumentáló bizonylat kitöltésével és 

a szolgáltatás árának az SAP rendszeren keresztül történő kiterhelésével a tárgyhónapot követően 

valósul meg.  

 

A szolgáltatás teljesítése az elkészült textília átadását dokumentáló bizonylat kitöltésével és a szol-

gáltatás árának SAP rendszeren keresztül történő kiterhelésével a tárgyhónapot követően valósul 

meg. A kiterhelésre kerülő összegről és annak indokáról az érintettek tájékoztatást kapnak a Textil 

Üzemtől (az igénylés teljesítés példánya szerint, az átadást bizonylatoló dokumentum alapján). 

 

 

3.3.3. Textil selejtezési szolgáltatás 

 

A selejtezési szolgáltatást igénylő szervezeti egység igényét a „Selejt textíliák átadó jegyzéke” bi-

zonylaton megküldi az Üzem Csereraktár vezetőjéhez, aki megszervezi az átvételt.  

 

A Csereraktár dolgozója – időpont egyeztetést követően – az igénylő szervezeti egység Textília 

raktárában átveszi a selejt állapotú textíliákat, mely átvételt dokumentál és az üzem Selejt textília 

raktárába szállítja. Az átvételt követően az üzem adminisztrációja a Selejt textíliák átadó jegyzék 

alapján az SAP Textília nyilvántartó programon keresztül a szervezeti egység alleltárából a selejt 

tételeket kivezeti és egyúttal az Üzem Textília selejtraktár készletébe áthelyezi. A tranzakcióról 

árukiadási bizonylat készül, melynek egy példányát a szervezeti egységnek átadásra kerül. A selej-

tezési szolgáltatás végzéséért nincs költségterhelés.  

 

 

3.3.4. Textília pótlás 
 

Azok a textíliák, melyek nem tartoznak a csererendszerbe, közvetlenül az Újtextilia Raktártól igé-

nyelhetők. Új textília igénylését SAP rendszeren keresztül adhatja le, majd pecsételve, aláírva az 

üzemvezetőnek kell eljuttatni.  

A megküldött bizonylaton igényelt textíliarendelés módosítása, lemondása írásban történhet. 

Az áru átvételekor ellenőrizni kell a megrendelés szerint az Árukiadási bizonylaton feltüntetett 

mennyiséget, féleséget, méretet, minőséget..  

 

Az új textíliák átadás-átvétele az Üzem Újtextilia raktárában 6-14 óra között történik. Az új textília 

átvételénél az igénylő szervezeti egység felelős textília raktárosának jelen kell lenni, és az átvételt a 

textíliák mennyiségének és minőségének ellenőrzése után az SAP árukiadási bizonylaton aláírásával 

kell igazolnia. Az Újtextilia raktár a szervezeti egységek részére az árukiadást az előírt szabályok 

szerint az átadás-átvétel pontos dokumentálásával biztosítja. A megrendeléstől eltérő textíliákat a 

szervezet nem köteles átvenni. 

 

Azok a textíliák, amelyek a csererendszerbe tartoznak, selejtpótlásként az Üzem Csereraktára által 

kerülnek megelőző egy év súlyarányos tisztítás felosztása szerint az ellátó rendszerbe. 

 

A csererendszerű textíliák költségeinek kiterhelése a tárgyhónapot követően az SAP rendszeren 

keresztül történik. A kiterhelésre kerülő összegről és annak indokáról az érintettek tájékoztatást 

kapnak a Textil Üzemtől. 

 

 

3.3.5. Bértextília szolgáltatás 
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A bértextília szolgáltatást igénylő szervezeti egység a bértextília igénylését a „Bértextília mosási 

jegyzék” szigorúan sorszámozott 3 példányos bizonylat kiállítását követően eljuttatja a Csereraktár-

ba. A bizonylat alapján az Üzem értesül az igényről, és kiszállításra előkészíti a bértextília mennyi-

séget.  A szolgáltatás módosítása, ill. lemondása írásban történhet. 

 

A Csereraktár dolgozója az igényelt textília mennyiséget helyszíni számlálással az igénylő szerve-

zeti egység textilraktárosának átadja és a Bértextília mosási jegyzéken az átadást dokumentálja. 

 

A bérleti díj elszámolás a tárgyhónapot követően az egyéb mosodai szolgáltatásokkal egyidejűleg 

történik, az SAP rendszerén keresztül. A textíliák napi bérleti elszámolói áron terheli az Üzem.  

 

Az Üzem többletszolgáltatások esetén jogosult eseti tarifát alkalmazni, amelyet a megrendelő szer-

vezeti egységgel való előzetes egyeztetés, és elfogadás után terhelhet ki alkalmanként, vagy rend-

szeresen, a szolgáltatás időtartama alatt.  

 

 

3.4. Épülettakarítás (vásárolt szolgáltatás) 
 

Az Egyetem épületeinek takarítását közalkalmazottak, vagy közbeszerzési eljárás eredményeként 

külső takarító cégek végzik.  

 

Azok a szervezeti egységek, amelyek az épülettakarítást saját alkalmazottakkal látják el, a minőség 

ellenőrzést is saját hatáskörben biztosítják, míg a kiszervezett épülettakarítás minőségellenőrzésé-

ben a Biztonságtechnikai, Logisztikai és Szolgáltatási Igazgatóság Szolgáltató Osztálya is részt 

vesz. A BLSZI ellátja továbbá, a tárgyal kapcsolatos közbeszerzési eljárások szakmai előkészítését 

is.  

 

A szerződések ideje alatt folyamatos segítséget nyújt a szervezeti egységeknek a takarítás minőség-

ellenőrzésében, és minden, a takarítással kapcsolatosan felmerülő követelmény, kérdés megoldásá-

ban. Bejárásokat kezdeményez az épületet takarító cég vezetője és a klinika takarítás ellenőrzésével 

megbízott munkatársa részvételével. Negyedévente monitoring értekezletet hív össze 

(20.sz.melléklet), amelynek keretében, a klinikák által kitöltött adatlapok feldolgozásával elemzi, 

minősíti a takarítók munkáját, ütközteti a takarító cég és az adott szervezeti egység véleményét. A 

minőség javítása érdekében észrevételezett tennivalók elvégzésére határidőt állapít meg, s melynek 

betartását napi rendszerességgel ellenőrzi, és a következő monitoring értekezleten megbeszéli az 

érintettekkel. 

 

 

3.5. Élelmezés (vásárolt szolgáltatás) 
 

Az élelmezési rendszer a kiszervezett élelmezési szolgáltatásból, és az Egyetem keretein belül saját 

kezelésben működő Transzplantációs Klinika élelmezési üzeme élelmezési feladataiból áll. 

 

A kiszervezett élelmezési szolgáltatás területei az ellátotti, az alkalmazotti-hallgatói, óvodai és az 

iskolai étkeztetés. 

 

A szolgáltató, az ellátottak részére napi háromszori étkezést biztosít, melyből a reggeli és a vacsora 

hideg élelem, míg az ebéd meleg étel. A gyermekosztályok számára, valamint a diabeteses étrendű 

betegeknek a szolgáltató üzemeltető a három fő étkezésen kívül, még három kis étkezést (tízórai, 

uzsonna, illetve utó-vacsorát) is szolgáltat. A szolgáltató a gyógyászati alapétrendet, könnyű-vegyes 

étrendet és diétás ételeket biztosít. Az étlapszerkesztésnél a 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendeletének 
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irányelvei kötelező érvényűek. A vállalkozó a szolgáltatást, az Egyetem diéta törzse alapján bizto-

sítja. 

 

A szolgáltatást diétaféleségenként és naponta írásban, elektronikus úton kell megrendelni. A meg-

rendelés folyamatát az egyetemi intraneten közzétett SAP értesítés szerinti „Ételrendelési protokoll” 

szabályozza. A vállalkozó biztosítja a szolgáltatás mennyiségi, minőségi átvételét, melyet a meg-

rendelő dietétikai szolgálata köteles elvégezni. A szállítás naponta szigorúan szabályozott logiszti-

kai terv szerinti időpontban történik. Az átadás, átvétel, tálaló lista alapján, annak aláírásával kerül 

dokumentálásra. 

 

A szolgáltató az óvodai gyermekek részére tízórai, ebéd és uzsonnaétkeztetést szolgáltat, a diétát 

igénylő gyermekek részére biztosítja a diétás étkeztetés is. 

 

A szolgáltatás teljesítése az igénybevevő telephelyén történő kiszállítással, és az átadást- átvételt 

igazoló dokumentum aláírásával valósul meg. Az üres kocsik visszavételekor a klinika lezárja azo-

kat, a mosogatónál történő bontásánál jelentkező hiányokat, a szolgáltató jogosult leszámlázni. 

A szolgáltató az iskola tanulói részére napi háromszori étkezést biztosít, (tízórai, ebéd, uzsonna), 

amelyből a tízórai és az uzsonna hideg élelem, míg az ebéd meleg étel. 

A diétát igénylő diákok részére biztosítja a diétás étkeztetést is. 

 

Az élelmezés szolgáltató teljesítését, monitoring tevékenység keretében, a Biztonságtechnikai, Lo-

gisztikai és Szolgáltatási Igazgatóság szolgáltatási osztályvezetője végzi. A kiszervezett élelmezés 

monitorizálásának folyamata munkautasítási protokoll szerint történik (18. sz. melléklet). 
Az Egyetem keretein belül működő élelmezési üzem, - a Transzplantációs klinika keretein belül 

működő konyha közreműködésével - összességében az élelmezési rendszer, egyéni élelmezési szol-

gáltatást nyújt a gyógykezelésben részesülő betegek számára, egyéni tálcás tálalási rendszeren ke-

resztül. 

 

Elszámolás: 

 

Ellátotti Élelmezés: Szolgáltató, a tárgyhónapot követő hónap első hetében megküldi a havi szám-

lát, és annak mellékletét képező számlarészletezőt a Pénzügyi Igazgatóságára. A számlamellékletet 

a szolgáltatónak elektronikus formában is meg kell küldeni, a Biztonságtechnikai, Logisztikai és 

Szolgáltatási Igazgatóság szolgáltatási osztályvezetőjének. A számla mellékleteit az igénybe vevő 

szervezetek kötelesek előzetesen leigazolni. 

 

Az élelmezési számlák kiterhelését Informatikai Technológiai és Üzemeltetési Igazgatóság végzi a 

SAP informatikai rendszerén keresztül. Az alkalmazottak, az előfizetéses menüjegyeket az étterem 

pénztárában vásárolhatják meg a tárgyhetet megelőző hét kijelölt napján. A szolgáltató lehetőséget 

biztosít az alkalmazottak részére az általa üzemeltetett önkiszolgáló éttermekben „a la carte” étke-

zésre. 

 

Az óvodai élelmezés elszámolása: Szolgáltató a megrendelővel történő adategyeztetés után a 

tárgyhónapot követő hónap első hetében megküldi a havi számlát, és annak mellékletét a Pénzügyi 

Igazgatóságra. A kiterhelés a SAP informatikai rendszerén keresztül valósul meg. 

 

Iskolai élelmezés elszámolása: Minden hónap 5. napjáig számítják ki a megelőző tárgyhónapra 

vonatkozó, és az összesített befizetési bizonylatok alapján teljesített adagszám szerint, a teljes szol-

gáltatási ár, valamint a teljes szülői térítési díjak különbözeti összegét. Figyelembe kell venni a szü-

lői térítési díj meghatározásánál, az adott időszakra vonatkozó kedvezmények (nagycsaládos ked-

vezmény, gyermekvédelmi kedvezmény stb.) összegét. Az így fennmaradó különbözeti részösszeg-
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ről, mint a Megrendelő által fizetendő összegről, a Vállalkozó ezt követően állítja ki, az esedékes 

fizetési kötelezettséget tartalmazó számláját. 

 

 

3.6. Egészségügyi és egyéb gázok (vásárolt szolgáltatás) 
 

Az egészségügyi és egyéb gázok, a szárazjég, a cseppfolyós oxigén és nitrogén, a cseppfolyós oxi-

gén tartálybérlet, valamint a gázpalackok beszerzésének egyetemi szintű koordinálása, a közbeszer-

zési eljárás szakmai előkészítése, a Biztonságtechnikai, Logisztikai és Szolgáltatási Igazgatóság 

Szolgáltató Osztályának feladatkörébe tartozik. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 

szállítási szerződések alapján, a BLSZI által készített, - ide vonatkozó - ügyviteli utasítás rendelke-

zik az egészségügyi gázok rendeléséről, szállításáról és a felhasznált palackok nyomon követéséről. 

 

A palackos gázok, és a szárazjég igényt a szervezeti egység maga állítja össze, majd a kiállított 

megrendelést teljesítés céljából megküldi a szállítónak. 
A szállító a megrendelt palackos gázokat 24 órán belül, közvetlenül a szervezeti egységnek szállít-

ja, ahol az egység megbízottja az áru átveszi az ügyviteli utasításban leírtak szerint.  

 

Csak érvényes szavatossági idejű és hibátlan, egyedi azonosítóval és műbizonylattal ellátott palack 

vehető át. 

 

Cseppfolyós oxigén rendelését, amennyiben a klinika az oxigén tartályból egyedüli felhasználó, 

akkor a klinika megbízottja intézi. Amennyiben az oxigén tartályból több felhasználó vételez, akkor 

a Külső telepen (Üllői u. 78.) az I. Sz. Sebészeti Klinika megbízottja, a Belső telepen az I. számú 

Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika megbízottja rendeli meg a cseppfolyós oxigént. 

 

A szállító a megrendelt cseppfolyós oxigént 24 órán belül, a rendelésben megjelölt tartályhoz szál-

lítja és fejti le, ahol az egység megbízottja az áru átvételét, a szállítólevélen aláírásával igazolja. 

 

A számlát a szállító megküldi az egyetem Pénzügyi Igazgatóságának. Ha a klinika az oxigén tar-

tályból egyedüli felhasználó az egyetem előírásainak megfelelően, a számlát leigazolja, és vissza-

küldi a Pénzügyi Igazgatóságra kiegyenlítés céljából. Ha az oxigén tartályból több felhasználó véte-

lez, akkor az illetékes gazdasági vezetők döntése alapján, a felhasználás százalékában kerül a szám-

la kiterhelésre. 

 

Cseppfolyós nitrogén rendelése: A szervezeti egységek az igényelt mennyiségről a megrendelőt 

megküldik a BLSZI Központi Logisztikai Osztály Diszpécserszolgálatának, ahol összegzik a meg-

rendeléseket és leadják a szállítónak. 

 

Szállítás: A szállító, a kedden megrendelt nitrogént szerdán reggel szállítja a Semmelweis Egyetem 

kijelölt telephelyére, ahol a BLSZI Központi Logisztikai Osztály megbízottja az áru átvételét a szál-

lító levélen aláírásával igazolja. A telephelyről az egyetem gépkocsija teríti a szervezeti egységek 

felé, ahol az átvevő igazolja az átvett mennyiséget. 

 

Számlázás, elszámolás: A szállító, a számlát megküldi az egyetem Pénzügyi Igazgatóságának. A 

BLSZI alkalmazottja, az egyetem előírásainak megfelelően a számlát ellenőrzi, csatolja a szállító 

levél első példányát, előkészíti leigazolásra a Külső szolgáltatások kerete terhére, és igazolás után 

az Igazgatóság visszaküldi a Pénzügyi Igazgatóságra kiegyenlítés céljából. A rendelt és leszállított 

cseppfolyós nitrogén ellenértékét, és az egyetemi belső kiszállítás díját, a felhasználó szervezeti 

egységek felé havonta egyszer, a BLSZI összegzése alapján a Kontrolling terheli ki. 

 

Cseppfolyós oxigén tartályok és elpárologtatók bérlésére:  
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Pénzügyi fedezet: Külső szolgáltatások kerete, amelyről havonta kerül kiterhelésre, a szervezeti 

egységek felé. 

Szállítás: A szállító a szerződés időtartamára telepítette. 

Számlázás, elszámolás: A szállító a számlát megküldi az egyetem Pénzügyi Igazgatóságának. A 

Biztonságtechnikai, Logisztikai és Szolgáltatási Igazgatóság alkalmazottja az egyetem előírásainak 

megfelelően, a számlát ellenőrzi, előkészíti leigazolásra a Külső szolgáltatások kerete terhére, és 

igazolás után az Igazgatóság visszaküldi a Pénzügyi Igazgatóságra kiegyenlítés céljából. A felhasz-

náló szervezeti egységek felé havonta egyszer, - a BLSZI összegzése alapján - a Kontrolling terheli 

ki, a tartályok és párologtatók bérleti díját. 

 
A szállítási szerződés szerint, az Egyetem illetékes szervezeti egységeinek joga a megfelelő színvo-

nalon történő szolgáltatás megkövetelése, kötelezettsége a szolgáltatási szerződés előírásainak telje-

sítése. 

 

Csak érvényes szavatossági idejű, hibátlan, egyedi azonosítóval és műbizonylattal ellátott palackok 

vehetők át. 

 

 

3.7. Érintésvédelem (belső és vásárolt szolgáltatás) 
 

Az érintésvédelem hatásosságának ellenőrzése jogszabályi kötelezettség. Érintésvédelmi felülvizs-

gálatot minden új létesítésű berendezésen, épületen el kell végeztetni üzembe helyezés előtt, majd 

ezt követően 3 évente. A KLÉSZ hatálya alatti épületeknél pedig 6 évente. 

Az állami szabályozáson túl az Egyetem jó híre, az oktatás és betegellátás biztonsága megköveteli, 

hogy a területén az előírt érintésvédelmi, villámvédelmi mérésekés tűzvédelmi szabványossági fe-

lülvizsgálatok, illetve a mérések által feltárt rendellenességek javításai megtörténjenek. A mérések 

elmaradása az emberi életet veszélyeztető balesetek előfordulásának esélyét nagymértékben növeli, 

amire az ellenőrző hatóság által kirótt, nagy összegű büntetési tételek is igyekeznek felhívni a fi-

gyelmet. 

A Semmelweis Egyetem biztonsága, az érintésvédelmi, villámvédelmi és tűzvédelmi szabályoknak 

való megfelelőség javítása, illetve a kapcsolatos mérések és felülvizsgálatok költségének csökken-

tése érdekében, a Biztonságtechnikai, Logisztikai és Szolgáltatási Igazgatóság a Vagyonvédelmi 

Osztály részét képző Biztonságtechnikai Csoport működését ez irányba bővítette ki. 

A jogszabályoknak való megfelelés továbbra is a szervezeti egység vezetőjének felelőssége. A Biz-

tonságtechnikai Csoport munkatársai a mérések teljességéért, és az elkészült jegyzőkönyvek szabá-

lyosságáért, illetve az életveszélyes hibák azonnali elhárításáért tartoznak felelősséggel. 

 

Megrendelés: 

Az érintésvédelmi, villámvédelmi méréseket és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatokat a 8. 

számú melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével lehet megrendelni. A nyomtatványt, a mérések 

megkezdése előtt legalább 30 nappal a Vagyonvédelmi Osztályra kell eredetiben, aláírva eljuttatni. 

 

Elszámolás: 

Az elszámoló ár az érvényben lévő Tarifatábla, vagy az attól való egyedi eltérés esetén, egyedi ár-

ajánlat alapján kerül meghatározásra. A mindenkori aktuális Tarifatábla a BLSZI honlapján tekint-

hető meg. 

A teljesített mérések, felülvizsgálatok és javítások elszámolása a szolgáltatások végeztével, a kitöl-

tött munkalapok alapján történik. A munkalapokat az igénybevevő szervezeti egységek teljesítéskor 

igazolják le. A szolgáltatás ellenértéke kiterhelésre kerül az adott szervezeti egység GMSZ keretére. 

A mérések, ill. felülvizsgálatok menete: 
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A Biztonságtechnikai Csoport szakemberei a megrendelés után a mérési pontokat előzetesen felmé-

rik, és a mérések idejét, illetve annak rendjét egyeztetik a szervezeti egység által kijelölt kapcsolat-

tartóval. A mérések vége után 15 munkanapon belül a Biztonságtechnikai Csoport kiállítja a jegy-

zőkönyvet, a megfelelőségi dokumentumot, és amennyiben hibák kerülnek feltárásra, meghatározza 

az azok javítására vonatkozó határidőket, és eljuttatja a kijelölt kapcsolattartóhoz. 

Javítások: 

Az életveszélyes hibákat azonnal javítják a mérést végző szakemberek. A sürgős, és a karbantartást 

igénylő esetekben a szervezeti egységek saját közalkalmazott villanyszerelőikkel, illetve ha a szer-

vezeti egységek nem rendelkeznek saját karbantartóval, úgy a karbantartásra vonatkozó közbeszer-

zési eljárásban nyertes szerződéses partnerrel a hibaelhárítást a megszabott határidőre el kell végez-

tetni. Saját karbantartóval történő javítás esetén a 9.sz. melléklet kitöltésével, külső szolgáltató ese-

tén az általuk rendszeresített nyilatkozat vagy jegyzőkönyv kitöltésével, és a mérési dokumentáció-

val együtt történő megőrzésével kell bizonyítani a szakszerű javítások megtörténtét. 

 

Vevőelégedettség vizsgálata: 

A Biztonságtechnikai Csoport a teljesítésigazolásokkal egyidejűleg, annak mellékleteként az 10. sz. 

melléklet szerinti „Vevőelégedettségi lap” kitöltésével vizsgálja a megrendelő véleményét a szol-

gáltatás minőségéről. 

 

Érintésvédelmi, villámvédelmi és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat az egyetem területén, 

kizárólag a BLSZI-vel történt egyeztetés után hajtható végre. Igény esetén megengedhető saját- 

megfelelő végzettséggel rendelkező – közalkalmazott, illetve külső vállalkozás bevonása, amennyi-

ben a munkavégzés menete, a felelősségi körök, a munkálatok ellenőrzése, és az ár tekintetében a 

méréseket és felülvizsgálatokat a BLSZI igazgatója, illetve a Vagyonvédelmi Osztály vezetője jó-

váhagyja.
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4. LÉTESÍTMÉNY-FENNTARTÁSI  IGAZGATÓSÁGI BELSŐ ÉS VÁSÁROLT 

SZOLGÁLTATÁSOK  
 

4.1. Parkfenntartás (belső szolgáltatás) 
 
E szervezeti egység feladatait: 

 az egyetemi parkokban (zöldterületek karbantartása, felújítása, virágpalántákkal való ellátá-

sa, fűnyírás, cserjék és fák ápolása, gallyazás, favágás megszervezése),  

 üvegházban (fagyérzékeny évelők nevelése, szaporítása, egy és két nyári palánták nevelése)  

 a kertészet területén (faiskolai növények termesztése, palántanevelés) és 

 központi rendezvények díszítése keretében látja el.  

 külső és belső utak takarítása évszakoknak megfelelően 

 

Feladata a külső és belső telepen a belső utak tisztán tartása, hó eltakarítása és hintő anyag szórása a 

nem központi és igazgatósági épületek kivételével, ahol az épület körüli 1m szélességű szakasz, a 

mentő lejárók és a lépcsők tisztántartása, valamint az épületet használó szervezeti egység utca front-

ján lévő járda szakasz takarítása az adott szervezeti egység feladata. Téli időszakban a külső tömb 

területén, a járdákon hó eltakarítás és a szilárd burkolatú közlekedési utakon a gépi hó eltakarítás 

kerti traktorral, belső telepen kézzel történik.  

A települési szilárd hulladékgyűjtéshez kapcsolódó öntömörítő gépek kezelése, környékének tisz-

tántartása, a parki szemetes edények ürítése, műanyag zsákkal való ellátása szintén ennek az üzem-

egységnek a feladatát képezi. 

 

 

A Parkfenntartás feladata továbbá a megfelelő összetételű és szakvizsgával rendelkező személyzet, 

a rendelkezésre álló kertészeti eszközök üzemképes állapotának és a szükséges anyagok rendelke-

zésre állásának biztosítása. 

 

A Parkfenntartás szolgáltatásait a külső és belső telepen az évszakokhoz igazodó program alapján, 

külön megrendelés nélkül végzi. Az ezzel összefüggő költségek a külső és belső telephelyen elhe-

lyezett szervezeti egységeket terhelik. A kiterhelés az SAP rendszeren keresztül történik, a szerve-

zeti egységek által igénybevett terület arányában. 

 

A külső és a belső telepen kívül a Parkfenntartás a szervezeti egységek által igényelt feladatokat 

külön megrendelés alapján végzi. 

 

A megrendelést írásban, e-mailben, faxon, vagy levélben kell megküldeni a Parkfenntartás részére, 

a kért teljesítési időpont előtt 2 héttel. A Parkfenntartás a beérkezett igényeket nyilvántartásba veszi 

és írásban tájékoztatja az igénylő szervezeti egységet a szolgáltatás önköltségi áron kalkulált költsé-

géről. A költségnek a szervezeti egység részéről írásban történő elfogadását követően a megrende-

lést a Parkfenntartás a kért időpontban teljesíti. A költség az igénylő szervezeti egységet terheli. A 

kiterhelés az SAP rendszeren keresztül történik. 

 

 

Kertészeti segédeszközök igénylése nem lehetséges. A központi szervezetek által igényelt díszíté-

sek megrendelésének módja azonos a szolgáltatás igénybevételénél leírtakkal. A szervezeti egysé-

gek által saját rendezvényeikhez igényelt díszítés a rendkívüli szolgáltatások körébe tartozik. Rend-

kívüli szolgáltatásokat a Parkfenntartás szabad kapacitása esetén teljesít. 
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Kapacitáshiány esetén a megrendelő egység dologi előirányzata terhére külső szolgáltatót vehet 

igénybe. 

 

 

 

4.3. Energia és közmű-szolgáltatások (vásárolt szolgáltatások)  
 

Az Egyetem villamos energia-, víz- csatorna-, gáz- és hőenergia szolgáltatásának műszaki, pénz-

ügyi- és jogi feltételeit, az adott energia vagy közműszolgáltatást nyújtó társaságokkal kötött szer-

ződések rögzítik. Az energia-, közmű-szolgáltatási szerződéseket, valamint az esetenként ezekhez 

kapcsolódó kivitelezési szerződéseket a BLFI-n belül működő Üzemeltetési Osztály kezeli, vala-

mint monitoring tevékenységén keresztül kontrollálja a szerződésekben rögzített feltételek teljesülé-

sét. A magyarországi energia piaci liberalizáció következtében az Egyetem jogosult az energia féle-

ségeket a szabadpiacról beszerezni.  

 

Villamos energia esetében a szolgáltatás igénybevételére a Hálózathasználati szerződés (nem pia-

ci, a rendszer üzemeltetőjével kötendő), Hálózatcsatlakozási szerződés ( nem piaci, a rendszer üze-

meltetőjével kötendő), a villamos energia vásárlására Egyetemes szolgáltatási szerződés (nem piaci) 

, vagy Villamosenergia-kereskedelmiszerződés(szabadpiaci, közbeszerzési eljárás útján kötött) kere-

tében van lehetőség. 

 

Földgáz esetében a szolgáltatás igénybevételére az Elosztói csatlakozási szerződés ( nem piaci, a 

rendszer üzemeltetőjével kötendő), a földgáz vásárlására Egyetemes szolgáltatási szerződés, ,vagy a 

Földgáz-kereskedelmiszerződés  keretében kerülhet sor. 

 

Víz-csatorna esetében Víz-szolgáltatási szerződés és Szennyvíz-elvezetési szerződés keretében 

biztosítjuk a szolgáltatást. A 220/2004. (VII.21) Korm. rendeletben (a felszíni vizek minősége 

védelmének szabályairól) foglaltak betartása a kibocsájtó szervezeti egység  kötelessége. 

 

 

Vásárolt hőenergia esetében távhő-szolgáltatási szerződés Hőszolgáltatási szerződés a szolgál-

tatás igénybevételének kerete.  

 

A fogyasztói igények változását/megszűnését írásban kell jelezni az Üzemeltetési Osztály részére, 

aki ennek alapján kezdeményezi a vásárlási/szolgáltatási szerződéses értékek módosítását, illetve 

megszüntetését. (Villamos energia esetén 10kW beépített teljesítmény, földgáz és hőszolgáltatás 

esetén 36MJ/h igényváltozás esetén) A vonatkozó jogszabályok alapján a szerződéses értékekben 

történő változás, különböző jogcímű díjfizetési kötelezettséggel járhat, amelyet az adott szervezeti 

egységnek kell viselnie. Az Üzemeltetési Osztály követi a vonatkozó jogszabályi változásokat, 

kontrollálja a szerződésekben foglalt feltételek teljesülését, a számlák megfelelőségét. A különböző 

energia/közmű hálózaton történő tervezett szolgáltatási szünetről írásban értesíti az érintett szerve-

zeti egységeket.  

A szerződések 1 eredeti példányának tárolása nyomtatott és digitalizált formában a BLFI-n történik, 

továbbá elérhetőek és megtekinthetőek az Egyetem Intranet hálózatán is. 

 

Elszámolás 
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Az energia, illetve közmű költségek adattárolása, adatelemzése, archiválása és nyomon követése az 

Üzemeltetési Osztály által működtetett informatikai rendszer segítségével történik. Az adatok bevi-

tele (adatrögzítése) az energia- vagy közműszolgáltatók által megküldött számlák alapján, vételezé-

si helyenként (mérőnként) és energia, illetve szolgáltatás szerint történik. A fogyasztott mennyisé-

gek és fogyasztások költsége két különböző időszakra kerülnek rögzítésre: a fogyasztás időszakára 

és a pénzügyi teljesítés időszakára, tekintettel arra, hogy egy adott tárgyhavi fogyasztás pénzügyi 

teljesítése csak a következő hónap(ok)ban történik. Egy felhasználási hely egy épületet, épület-

együttest vagy klinikai tömböt jelent. Egy felhasználási helynek (főleg a nagyobb klinikai tömbök 

esetében) több vételezési helye (elszámolási fogyasztásmérője) is lehet, amelynek elszámolása, így 

nyilvántartása is külön-külön történik. 

 

Az energiaköltségek felosztása/kiterhelése költséghely alapú elszámolást alkalmaz. Az energia-

költség- felosztás a Kontrolling Igazgatóság által – az SAP által használt költséghely kódok alapján 

történik.  

Egy szervezeti egységhez általában egy költséghely kód tartozik. A több költséghelyet is tartalmazó 

felhasználási helyek esetében (jellemzően a nagyobb klinikai tömbök) egy-egy költség-

hely/szervezeti egység energiafogyasztását és költségét a szoftver számolja ki az Üzemeltetési Osz-

tály által Excel táblázatban kidolgozott ún. osztóhálóban rögzített matematikai összefüggések alap-

ján.  

A költségfelosztás közvetett és irányított meghatározását az teszi szükségessé, hogy nem minden 

költséghely rendelkezik önálló elszámolási mérővel, továbbá vannak olyan költséghelyek, amelyek 

több felhasználási helyen, illetve több épületben is jelen vannak, valamint vannak a közösen hasz-

nált energiák (közös területek fűtése, világítása, közvilágítás stb.).  

Az osztóhálóban rögzített módszer, hogy először a számlán is rögzített vételezési helyek fogyasztási 

és költségadataiból levonásra kerülnek az al-mérőkön mért fogyasztások, illetve az ebből egyenes 

arányban számított költségek, majd az így kapott maradék felosztásra kerül az önálló méréshellyel 

nem rendelkező költséghelyek fogyasztási adatai, energiaköltségei között. A felosztás az önálló 

méréssel nem rendelkező költséghelyek között a költséghelyek felhasználási helyen vagy épületen 

belül elfoglalt területe alapján történik.  

 

A kiterhelések az energia fogyasztások pénzügyi teljesítését tartalmazzák, ezért azok a tárgy-

hóhoz képest egy vagy több hónap eltéréssel jelennek meg. A havi adatok a felosztást és annak el-

lenőrzését követően továbbításra kerülnek az SAP rendszerbe való feltöltéshez.  

A gazdasági vezetőknek az SAP rendszerben a „belső elszámolás” riport szolgáltat energia fajtán-

ként lekérdezési lehetőséget, amely értékben és naturáliában is bemutatja az adott havi, illetve ku-

mulált adatokat. A szervezeti egységek a kiterhelésekkel kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket az 

Üzemeltetési Osztály felé intézhetik.  

A költséghelyek/szervezeti egységek működési alapterületében, felhasználási helyszínén, mérésé-

ben történő változásokról a szervezeti egységek, míg az esetleges költséghely kódok megváltozását 

a Kontrolling Igazgatóság tájékoztatja az Üzemeltetési Osztályt. 

 

4.4. Karbantartás és hibajavítás (vásárolt szolgáltatások) 
 

A különböző karbantartási, hibaelhárítási feladatok az Egyetem épület és eszközállományának ál-

lagmegóvását, kármegelőzését, élettartam növelését és működési biztonságát szolgálják. A karban-

tartás a tervszerű karbantartási feladatokat és az eseti, nem tervezett hibaelhárításokat foglalja ma-

gában. A karbantartási feladatokat a Létesítménygazdálkodási Szabályzatban foglalt előírások fi-

gyelembevételével kell végezni. 

A különböző karbantartási területek és az ehhez tartozó szerződések: 

 Épület karbantartás, hibaelhárítás 
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 Speciális gépek, berendezések (klímák, emelőgépek, felvonók, orvosi gáz-ellátó hálózatok 

és berendezések, speciális tűzvédelmi és oltó berendezések, sorompók, beléptető rendszerek, 

épület-figyelő rendszerek, falszárító rendszerek, szenny- és csapadékvíz elvezető rendszerek 

és ezek berendezései, automata ajtók, informatikai és távbeszélő hálózatok és berendezések, 

szükségáramforrások, szünetmentes áramforrások, erősáramú szakaszolók, teljesítménykap-

csolók) szakterületenkénti karbantartása, hibaelhárítása 

 

A karbantartási, hibaelhárítási tevékenységre vonatkozó szerződések megkötésére közbeszerzési 

eljárás keretében kerül sor, így a feltételeket - a díjak esetleges automatikus változtatását (pl. inflá-

ciókövetés) is - a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés szabályozza, amelyek az 

Egyetem minden szervezeti egységére egységesen érvényesek, a szerződések módosítása kizárólag 

a Kbt.-ben foglalt feltételek fennállása esetén lehetséges, a kapcsolódó rendelkezések betartása mel-

lett.  

A szerződésekkel megegyező tartalmú egyedi szerződések nem köthetők. Az BLFI feladata az új 

karbantartási, hibaelhárítási szerződések kötésére irányuló pályázatok előkészítése, a már megkötött 

szerződések esetleges módosításainak előkészítése, a szerződésszerű teljesítések ellenőrzése, nyo-

mon követése, amelynek érdekében rendszeres konzultációt folytat a karbantartást végző vállalko-

zásokkal és a szervezeti egységek képviselőivel. A szerződések 1 eredeti példányának tárolása 

nyomtatott és digitalizált formában a BLFI-n történik, elérhetőek és megtekinthetőek az Egyetem 

Intranet hálózatán. 

 

Az energia- és közműszolgáltató rendszereket, hálózatokat érintő vagy speciális hibaelhárítási 

feladatok kizárólag az Üzemeltetési Osztály bevonása mellett történhetnek. 
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5. EGYÉB SZAKTERÜLETI SZOLGÁLTATÁSOK 
 

5.1.  Munkahelyi szállásszolgáltatás (Kollégiumok Főigazgatósága) 

 

A közalkalmazotti jogviszonyban álló, budapesti lakóhellyel nem rendelkező egyetemi dolgozók 

részére az Egyetem az e célra fenntartott nővérszálláson, vagy bérelt munkavállalói hotelekben szál-

lást biztosít. 

 

Az elhelyezést és az elhelyezéssel kapcsolatos feladatokat a Kollégiumok Főigazgatósága látja el. A 

közalkalmazottak elhelyezési kérelmüket a szervezeti egység vezetőjénél igényelhetik. Amennyiben 

a szervezeti egység támogatja az igényt, a szálláshelyet a Nővérszálló Felvételi Kérelem lapon (22. 

sz. melléklet) kell az ott megjelölt módon benyújtani.  Az elhelyezést igénylővel a Kollégiumok 

Főigazgatósága Elhelyezési Szerződést köt, mely szerződés tartalmazza az elhelyezés feltételeit, az 

elhelyezett jogait és kötelezettségeit. 

 

Az elhelyezés során az igénybevevő köteles betartani a Nővérszálló Működési Rendjét 21. sz. mel-

léklet). A Működési Rend szabályozza az elhelyezés megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos 

feltételeket, feladatokat, az elhelyezésből fakadó jogokat és kötelezettségeket, a fegyelmi és kártérí-

tés felelősségét, valamint az együttélés normáit. 

 

A Kollégiumok Főigazgatósága jogosult akár költségkímélés címén az összeköltöztetésre, illetve 

karbantartás, vagy felújítás címen átköltöztetésre. 

 

Az elhelyezés térítési díját a Kollégiumok Főigazgatója minden éve május 31-ig állapítja meg. 

Az elhelyezésből származó költségek (térítési díj) a munkáltató felé az SAP rendszeren keresztül 

havonta kerülnek kiterhelésre.  

A térítési díj munkavállalót terhelő része közalkalmazotti nyilatkozat alapján kerül levonásra a 

munkavállaló munkabéréből. Ennek megállapítása és adminisztrációja a munkáltató szervezeti egy-

ség feladata. 
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6. ZÁRÓ RENDELKEZÉS  
 

 

A Szolgáltatási szabályzat 2014. április 24. napjától lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Szenátus 

108/2010. (XII.16.) határozatával kiadott Szolgáltatási szabályzat érvényét veszti. 

 
 

Budapest, 2014. április 24. 

 

Dr. Szél Ágoston 

rektor 
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1. sz. melléklet 
 

   

 

SEMMELWEIS EGYETEM 

Operatív Főigazgatóság  

Biztonságtechnikai, Logisztikai és Szolgáltatási Igazgató-

ság 

Vérszállítás pesti oldali körjárati rendje  
Indulási  

időpontok   

8:45 12:45 17:45 Urológiai Klinika 

8:50 12:50 17:50 Neurológiai Klinika 

8:55 12:55 17:55 II. sz. Nőgyógyászati Klinika 

9:00 13:00 18:00 

I. Belgyógyászati Klinika Önkológiai részleg (Tömő u.) és  
II. sz. Nőgyógyászati Klinika (Tömő u.) 

9:05 13:05 18:05 
I. sz. Sebészeti Klinika 

Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyakseb. Klinika (I. Seb. Klinikával közös helyen) 

9:10 13:10 18:10 I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika 

9:15 13:15 18:15 II. sz. Belgyógyászati Klinika 

9:20 13:20 18:20 Transzplantációs és Sebészeti Klinika 

9:25 13:25 18:25 I. sz. Nőgyógyászati Klinika 

9:35 13:35 18:35 II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika 

9:45 13:45 18:45 I. sz. Belgyógyászati Klinika 



 

2. sz. melléklet 
 

Vérszállítás budai oldali körjárati rendje 

Indulási Idő-

pontok 
Kútvölgyi Klinikai Tömb Pulmonológiai Klinika 

Városmajori 

Szív- és Ér-

gyógyászati Kli-

nika 

Hétfő-Péntek 
ⁿ6:00, 9:00, 11:00, 14:00, 

*18:00 
ⁿ6:05, 9:05, 11:05, 14:05, *18:05 

ⁿ6:10, 9:10, 

11:10, 14:10, 

*18:10 

 * A jelölt időpontokban (18:00, 18:05, 18:10-kor)  laborminták  felvétele és szállítása a "NET - Mikrobiológia" részére. Vérminták 

felvétele is! 

 ⁿ A jelölt reggeli időpontokban (6:00, 6:05, 6:10-kor) csak Laborminta felvétel van és ezek szállítása a "NET - Mikrobiológia" 

részére. 

Szombat-

Vasárnap 
10:00 Kútvölgyi Klinikai Tömb 

Vér- és Labor-

minta felvétel 

  
10:05 Pulmonológiai Klinika 

Vér- és Labor-

minta felvétel 

  
10:10 

Városmajori Szív- és Érgyógyászati Kli-

nika 
Vér- és Labor-

minta felvétel 

  
10:15 Ortopédiai Klinika 

Laborminta fel-

vétel 

  
10:25 Transzplantációs és Sebészeti Klinika 

Laborminta le-

adás és felvétel 

  
10:30 I. sz. Belgyógyászati Klinika 

Laborminta le-

adás és felvétel 

  
10:40 NET - Mikrobiológia 

Laborminták 

leadása 

     

  18:00 Kútvölgyi Klinikai Tömb Vérminta felvétel 

  18:05 Pulmonológiai Klinika Vérminta felvétel 

  
18:10 

Városmajori Szív- és Érgyógyászati Kli-

nika 
Vérminta felvétel 

   

 

SEMMELWEIS EGYETEM 

Operatív Főigazgatóság  

Biztonságtechnikai, Logisztikai és Szolgáltatási Igazgatóság 



 

3. sz. melléklet 

 

RADIOAKTÍV ANYAG KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSÁNAK IGÉNYE 

A kitöltött lapnak a szállítás előtt legalább 24 órával kell megérkezni a BTLI KLO Diszpé-

cser szolgálatához, faxon (1-333-4593), vagy e-mail (LOGISZTIKA.BLSZI@semmelweis-

univ.hu) aláírt formájában.  
Igénylő tölti ki: 

Küldő intézmény (intézet, egység címe, átadás pontos címe, átadó személye, telefonszáma):  
................................................................................................................................................ 

...............................................................................................................................................  
Sugárvédelmi megbízottja (név, telefon): 

...............................................................................................................................................  
Küldemények száma: …..  
Az egyes küldemények jellemzői (ezekkel az előkészítő ellátja az egyes küldeményeket, a fel-

adó és címzett megjelölésével együtt)  
 Nuklid Aktivitás Fiz.-kémiai  forma Halmazáll. Csomagolás Méret Megjegyzés 

  (Bq) (zárt/ nyitott stb.)     

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

Címzett (intézet, egység megnevezése, épület stb. pontos címe, átvevő személye, telefonszá-

ma):........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............... 

Sugárvédelmi megbízottja (név, telefon): ..................................................................................  
Rad. anyag tárolási engedély száma és érvényessége: 

....................................................................  
Költségviselő: ................................................................................................................ 

A szállítás kért időpontja (nap, óra, előzetesen egyeztetve a BLSZI-KLO-val Tel:06-20-825-

9981):    ...................................... 

 

Budapest, 201.. - .... - .. - ....... .  

Aláírások:   

Átadó részéről:   

.............................. .................................... ................................... 

Átadó személy Sugárvédelmi megbízott Intézet/egység vezetője 

Címzett részéről:   

............................. .................................... ................................... 

Átvevő személy Sugárvédelmi megbízott     Intézet/egység vezetője 

 

 

SEMMELWEIS EGYETEM 

Operatív Főigazgatóság  

Biztonságtechnikai, Logisztikai és Szolgáltatási Igazgatóság 



 

4. sz. melléklet (függelék) 

 

 

I.  számú Ügyviteli utasítás módosítása egészségügyi gázok beszerzésének tárgyában 

A módosítás elérhető az egyetemi honlapon az SAP hírek alatt. 

 

 

SEMMELWEIS EGYETEM 

Operatív Főigazgatóság  

Biztonságtechnikai, Logisztikai és Szolgáltatási Igazgatóság 



 

 

5. sz. melléklet 

 

Vérkészítmény és vérminta szállítás munkautasítási protokoll szerint. 

A Semmelweis Egyetem MIR dokumentációs rendszer, egységszintű szabályzatok, központi 

egységek elnevezés alatt található meg. 

SE-OFI-BLSZI-MU-06 

 

 

 

SEMMELWEIS EGYETEM 

Operatív Főigazgatóság  

Biztonságtechnikai, Logisztikai és Szolgáltatási Igazga-

tóság 



 

 

6. sz. melléklet 

 

 

A BLSZI Központi Logisztikai Osztály által szállítható radioaktív anyagok, sugárfor-

rások 
 

 

 

UN 2908 Radioaktív anyag, engedményes küldeménydarabban – ÜRES CSOMAGOLÓ-

ESZKÖZ 

UN 2909 Radioaktív anyag, engedményes küldeménydarabban – TERMÉSZETES URÁNBÓL, 

VAGY SZEGÉNYÍTETT URÁNBÓL, VAGY TERMÉSZETES TÓRIUMBÓL 

KÉSZÜLT GYÁRTMÁNYOK 

UN 2910 Radioaktív anyag, engedményes küldeménydarabban – KORLÁTOZOTT 

ANYAGMENNYISÉG 

UN 2911 Radioaktív anyag, engedményes küldeménydarabban – KÉSZÜLÉKEK, VAGY 

GYÁRTMÁNYOK 

UN 2912 KIS FAJLAGOS AKTIVITÁSÚ RADIOAKTÍV ANYAG (LSA-I), nem hasadó, vagy 

hasadó –engedményes 

UN 2915 RADIOAKTÍV ANYAG A TÍPUSÚ KÜLDEMÉNYDARABBAN, nem különleges 

formában, nem hasadó, vagy hasadó –engedményes  

UN 3332 RADIOAKTÍV ANYAG A TÍPUSÚ KÜLDEMÉNYDARABBAN, különleges for-

mában, nem hasadó, vagy hasadó –engedményes. 

 

SEMMELWEIS EGYETEM 

Operatív Főigazgatóság  

Biztonságtechnikai, Logisztikai és Szolgáltatási Igazgatóság 



 

 

7. sz. melléklet 

 

 

VEVŐ ELÉGEDETTSÉGI LAP 
 

 

A szállítási szolgáltatások értékeléséről: 

 

Megrendelő szervezeti egység:………………………………………………………… 

 

1. A kiállás pontossága …………pont 
 

2. A gépkocsivezető megjelenése, udvariassága. 

 
 

…………pont 
 

3. A gépkocsi állapota.(tisztasága, felszereltsége) 

 
 

…………pont 
 

4. A feladat végrehajtás szakszerűsége, pontossága 

 
 

…………pont 
 

 

 

Észrevételek, pozitív és negatív tapasztalatok leírása: 

…………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Budapest, 20….év………………….hó…….nap 
 
 
 
 

 

Ph. ……………………………  
Megrendelő képviselője 

 
 
 
 

 

A vizsgálati szempontok 1-10 pontig értékelhető-
ek. 0-3 nem megfelelő; 4-6 megfelelő; 6-8 jó; 9-10 
kiváló.  
Az összesített értékelés szerint az összpontszám 25%-ig nem megfelelő; 50%-ig megfelelő; 
75%-ig jó;100% kiváló; minősítést kap a szolgáltatás. 

 

 

SEMMELWEIS EGYETEM 

Operatív Főigazgatóság  

Biztonságtechnikai, Logisztikai és Szolgáltatási Igazgató-

ság 



 

 

8. sz. melléklet 

 

MEGRENDELÉS ÉRINTÉSVÉDELMI-, TŰZVÉDELMI- ÉS VILLÁMVÉDELMI 

FELÜLVIZSGÁLATOKRA 

 

 

Megrendelő szervezet neve:   

Megrendelő szervezet címe:   

 

Megrendelő neve:   

Megrendelő elérhetősége:   

 

Kapcsolattartó neve:  

Kapcsolattartó elérhetősége:  

 

Ezúton megrendelem a BLSZI Biztonságtechnikai Csoporttól az alábbi felülvizsgálatokat. * 

 érintésvédelemi felülvizsgálat Lejárat:   

 tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat Lejárat:   

 villámvédelmi felülvizsgálat Lejárat:   

 

Elfogadom, hogy az elszámoló ár az érvényben lévő Érintésvédelmi-, Tűzvédelmi Szabványossági-, 

Villámvédelmi felülvizsgálati Tarifatábla alapján kerül elszámolásra. 

Hozzájárulok, hogy a szolgáltatás ellenértéke kiterhelésre kerüljön a szervezeti egység GMSZ kere-

tére. 

 

 

Kelt: Budapest, 20…… . év……….……..… hónap …..… . nap 

 

 

P.H. 

   

  megrendelő képviselője 

 

 

* A megfelelő hely „X”-el jelölendő! 

 

 

SEMMELWEIS EGYETEM 

Operatív Főigazgatóság  

Biztonságtechnikai, Logisztikai és Szolgáltatási Igazga-

tóság 



 

 

9. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT ÉRINTÉSVÉDELMI JAVÍTÁSOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
Az elektromos felülvizsgálat által feltárt „s” és „k” jelzésű hibák javításáról 

Ezúton – felelősségem teljes tudatában – nyilatkozom, hogy a 

…………… számú 

érintésvédelmi / időszakos tűzvédelmi / villámvédelmi* 

felülvizsgálati jegyzőkönyvben szerepeltetett „s” és „k” jelzésű hibák teljes körűen javításra, a 

hiányosságok pótlásra kerültek. 

 

A javítást végezte: 

Név: ………………………………… 

Bizonyítvány száma: ………………………………… 

Aláírás: ………………………………… 

 

Kelt: …………………………, 20…… év ……………………… hó …… nap. 

P.H. 

 ………………………………… 

 Aláírás 

* A megfelelő aláhúzással jelölendő! 

 

 

 

SEMMELWEIS EGYETEM 

Operatív Főigazgatóság  

Biztonságtechnikai, Logisztikai és Szolgáltatási Igazgató-

ság 



 

 

10. sz. melléklet 

 

VEVŐELÉGEDETTSÉGI LAP 

 

Az érintésvédelmi, villámvédelmi mérésekés tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok érté-

keléséről: 
 

Megrendelő szervezeti egység:………...……………………………………………………… 
 

1. A méréseket végrehajtó szakemberek megjelenése, udvariassága …………pont 

   

2. A feladatvégrehajtás szakszerűsége …………pont 

   

3. A feladat végrehajtás pontossága (méréseken való megjelenés, határidők be-
tartása, stb.) …………pont 

   

4. A jegyzőkönyvek elkészültének sebessége, minősége (határidők betartása, 
feltárt hibák leírásának szakszerűsége, stb.) …………pont 

 
Észrevételek, pozitív és negatív tapasztalatok leírá-

sa:…………………..………………………………………………………………………. 

………………..………………………………………………………………………………… 

……………………..…………………………………………………………………………… 

………………………..………………………………………………………………………… 

………………..………………………………………………………………………………… 

………………..………………………………………………………………………………… 

………………..………………………………………………………………………………… 

 

Budapest, 20…. .év………………….hó……. .nap 

 
Ph. …………………………….  

Megrendelő képviselője 

A vizsgálati szempontok 1-10 pontig értékelhetők.  
0-3 nem megfelelő; 4-6 megfelelő; 6-8 jó; 9-10 kiváló.  
Az összesített értékelés szerint az összpontszám 25%-ig nem megfelelő; 50%-ig megfelelő; 
75%-ig jó; 100%-ig kiváló minősítést kap a szolgáltatás. 

 

SEMMELWEIS EGYETEM 

Operatív Főigazgatóság  

Biztonságtechnikai, Logisztikai és Szolgáltatási Igazgató-

ság 



 

 

11. sz. melléklet 

 

BÉRTEXTÍLIA MOSÁSI JEGYZÉKE 

 

SEMMELWEIS EGYETEM 

Operatív Főigazgatóság  

Biztonságtechnikai, Logisztikai és Szolgáltatási Igazgatóság 

Igénylő szervezeti egység neve, kódja:          Sorszám: 

                   

Bérelt 

textília 

megneve- 

zése 

Bérleti 

díj 

Ft/nap 

Átadott mennyiség Visszaadott mennyiség Elmaradt mennyiség 
Bérlési 

napok 

száma: 

Bérleti 

díj: 

Méretek: Méretek: Méretek: 

M L XL …. Dátum: M L XL …. Dátum: M L XL …. Dátum: 

Orvosi 

köpeny 

(női)                               

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Orvosi 

köpeny 

(férfi)                                     

Orvosi 

nadrág 

(női)                                     

Orvosi 

nadrág 

(férfi)                                     

Orvosi 

ing 
                                    

Orvosi 

szoknya 
                                    

Ápolónői 

ruha 
                                    

Női tuni-

ka 
                                    

  

                                    

Összesen: 
                                    

 Bértextília átadása:   Visszaadott mennyiség átadása: Elmaradt bértextília visszaadása:  

 

………… év …………… hó ………… 

nap 

………… év …………… hó ………… 

nap ………… év …………… hó ………… nap 

                   

 ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………  

 Bértextília átadó   Visszaadott mennyiség átadó Elmaradt mennyiség átadó  

                   

 ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………  

 Bértextília átvevő   Visszaadott mennyiség átvevő Elmaradt mennyiség átvevő  



 

             

                  12. sz. melléklet 

 

ELKÉSZÍTÉSI JEGYZÉK 

 

SEMMELWEIS EGYETEM 

Operatív Főigazgatóság  

Biztonságtechnikai, Logisztikai és Szolgáltatási Igazgató-

ság 

        

  klinika  Munkaigénylő lap száma   

____________________ kórház  Kelte:     

  intézet  201_____ év_______ hó_______ nap  

         

Elkészítési jegyzék   Elkészítendő termék megnevezése:   

         

201_____________hó______nap       

         

Könyvelési 

hivatkozás 

Anyag-

kiadás 

kelte 

Felhasznált anyagok   

megnevezése 
egy- 

sége 

mennyi- 

sége 

egységára értéke össz. 

Ft f Ft f 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Könyvelési 

hivatkozás 

Bevétel 

kelte 

A készítmény 

megnevezése 
egy- 

sége 

meny-

nyisége 

önkölts. ára 

Ft f 

              

              

              

              



 

             

                  13. sz. melléklet 

 

IGÉNYLÉS HÁZI MŰHELY MUNKÁRA 

 

SEMMELWEIS EGYETEM 

Operatív Főigazgatóság  

Biztonságtechnikai, Logisztikai és Szolgáltatási Igazgató-

ság 

SEMMELWEIS EGYETEM BUDAPEST 
Az intézmény tölti ki Művezető tölti ki 

Igénylés házi műhely munkára 
Munkajegy 

 
_________________ műhely 

Intézmény: 
Érkezett: _____________________ 

Egy igénylésre csak egy szakmába vágó munka írható fel 

A munka tüzetes megjelölése 
Munkaszám: __________________ 

 Művezetői utasítás ás előkalkulált idő: 

  

  

  

  

    

Kelt, 201____________________________________ 
Az intézmény vezetőjének aláírása és 

pecsétje: 

 

___________________________ 

A kész munkát átvettem: 

 

201____________________ 

 

 

átvevő 

Határidő: 

 

201_________________________________ 

 

 

művezető 



 

             

      14. sz. melléklet 

 

SEMMELWEIS EGYETEM 

Operatív Főigazgatóság  

Biztonságtechnikai, Logisztikai és Szolgáltatási Igazgató-

ság 



 

             

       

                                 15. sz. melléklet  

 

SEMMELWEIS EGYETEM 

Operatív Főigazgatóság  

Biztonságtechnikai, Logisztikai és Szolgáltatási Igazgató-

ság 



 

 

 16. sz. melléklet 
 

 

   SELEJT TEXTÍLIÁK ÁTADÓ JEGYZÉKE   
 Központi Textiltisztító és Javító Üzem   

       

………………………………………………………..  …………………………….. 

szervezeteti egység megnevezése, költséghelye   átadó raktárhelyi kód 

Sor-

szám 
SAP Cikkszám     

(X-es) 
Textília megne-

vezés 
Átadott anyag db 

Átvett anyag 

db 
Visszaadott db 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

Dátum: …………………………………    

      

      

 ………………………  ………………………  ……………………… 

 szerv.egység vez.  átadó raktáros  átvevő 

 Ph.     

Jóváhagyta:   2013.10.29   1/1 oldal 

     

 

SEMMELWEIS EGYETEM 

Operatív Főigazgatóság  

Biztonságtechnikai, Logisztikai és Szolgáltatási Igazgató-

ság 



 

       

17. sz. melléklet 

 

SELEJT ANYAGOK ÁTADÓ JEGYZÉKE 
     Központi Textiltisztító és Javító Üzem  

 

    

 

Sor-szám 
Anyag megne-

vezése 
Átadott anyag db 

Átvett 

anyag 

db 
Visszaadott db 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 Dátum: …………………………………    

       

       

 ………………………  ………………………  ………………………  

 szerv.egység vez.  átadó raktáros  átvevő  

 Ph.      

     

 

SEMMELWEIS EGYETEM 

Operatív Főigazgatóság  

Biztonságtechnikai, Logisztikai és Szolgáltatási Igazgató-

ság 



 

             

      18. sz. melléklet 

   

A kiszervezett élelmezés monitorizálásának folyamata munkautasítási protokoll sze-

rint. 

A Semmelweis Egyetem MIR dokumentációs rendszer, egységszintű szabályzatok, központi 

egységek elnevezés alatt található meg. 

SE-OFI-BLSZI-MU-07 

 

 

7. Mellékletek, adatlapok jegyzéke 

 

- SE-OFI-BLSZI-MU-07-M01 Betegelégedettségi kérdőív 

- SE-OFI-BLSZI-MU-07-M02 Alkalmazotti elégedettségi kérdőív 

- SE-OFI-BLSZI-MU-07-M03 Tálalási súly ellenőrző táblázat 

- SE-OFI-BLSZI-MU-07-M04 Nyomtatvány hiányok és panaszok kezelésére 
   

 

SEMMELWEIS EGYETEM 

Operatív Főigazgatóság  

Biztonságtechnikai, Logisztikai és Szolgáltatási Igazgató-

ság 

 

  



 

 

 

  

 

 



 



 

      

19. sz. melléklet 

Megrendelő 
 

Szállító neve:  Megrendelő: Semmelweis Egyetem 

 Szervezeti egység neve 

Címe:                                             Címe 

Tel:  Tel: 

Fax:                                          

Szállítási cím: Semmelweis Egyetem 
Szervezeti egység neve: 

Vevő szám:…………………………………………  

 

A szállítólevélen kérjük feltüntetni a sarzs és a palackazonosító számokat. 

   

Megnevezés Mennyiség Megnevezés Mennyiség 
Oxigén Linde-tny.orv.0,4 m

3  Carbogén 1,5 m
3  

Oxigén Linde-tny.orv kombi 

0,4 m
3 

 Carbogén 6 m
3  

Oxigén Linde-tny.orv 1,5 m
3  Acetylén ( disszu) 2 kg  

Oxigén Linde-tny.orv  2 m
3  Acetylén(disszu)2,8 kg  

Oxigén Linde-tny.orv  4 m
3  Acetylén(disszu)3,5 kg  

Oxigén Linde-tny.orv  6 m
3  Acetylén(disszu)6,0 kg  

Oxigén Linde-tny.orv 7,5 m
3  Acetylén(disszu)7,5 kg  

Oxigén Linde-tny.orv  10 m
3  Acetylén(disszu)2,8 kg  

Dinox orvosi 6,5 kg  Argon 4 .6   1,5 m3  

Dinox orvosi 30 kg  Argon 4.6     10 m3  

Szén-dioxid orv. 10 kg  Acetylén ( tiszt ) 8 kg  

Szén-dioxid orv. 20 kg  BIOGON –C  10 kg  

Szén-dioxid orv. 30 kg  BIOGON –C  20 kg  

Szintetikus lev. 1,5 m
3  BIOGON –C  30 kg  

Szintetikus lev. 3 m
3    

Szintetikus lev. 7,5 m
3    

 

Megjegyzés: 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….……………………… 

Az eü. palackok átadás, átvétele a Biztonságtechnikai, Logisztikai és Szolgáltatási Igazgatóság által kiállított 

megrendelő, a szállító által kiállított szállítólevél alapján történik. 

Fizetési mód: Átutalás  

Számlázási cím: Semmelweis Egyetem Pénzügyi Igazgatóság 

                             1085 Budapest, Üllői út 26. 

                               Megrendelő Szervezeti egység neve: 

A számlához kérjük csatolni a megrendelő és a szállítólevél másolatát. 
 

Budapest, 2014. ………………………  

       Ph. 
        ………………. ……….………………. 

         Megrendelő Szervezeti egység 

 

SEMMELWEIS EGYETEM 

Operatív Főigazgatóság  

Biztonságtechnikai, Logisztikai és Szolgáltatási Igazgató-

ság 



 

 

20. sz. melléklet 

 

ISMÉTLŐDŐ MINŐSÉGELLENŐRZÉSI ADATLAP 

 
 

 

I. Intézményi adatok 

 

 

      1/a. Szervezeti egység neve:     ………………………………….………………..………. 

 

                                    Címe:     ………………………………………...…………………… 

  

 Ellenőrzéssel megbízott neve    .…………………………………………………….…..….    

 

                               Beosztása:   .………………………………………………………….… 

   

                          Telefonszáma:   ……………………………………………………………. 

 

                             E-mail címe:   …………………………………………………………… 

 

 

1/b.  Takarítást végző cég megnevezése:…………………………………………………. 

 

                                        Címe:     ………………………………………...…………………… 

 

                   Képviselő neve:     …………………………………………………. 

 

              Beosztása: ………………………………………………………. 

 

                    Telefonszáma: …………………………………………………... 

 

                               E-mail címe: …………………………………………………… 

 

   

2.   A szerződés szerinti takarítástípusok jellege: (kérjük x-szel jelölni): 

 Napi rendszeres karbantartó takarítás:   

 Heti takarítás: Szerződés szerinti rendszerességgel          Alkalmanként, igény szerint    

 Nagytakarítás:                 

 Ablaküveg és kerettisztítás   

 

 

 

 

 

SEMMELWEIS EGYETEM 

Operatív Főigazgatóság  

Biztonságtechnikai, Logisztikai és Szolgáltatási Igazgató-

ság 



 

 

 

 

 
II. Takarítás minősítése 

 

1.  Takarítási feladatok (kérjük x-szel jelölni a megfelelő minőséget) 

        A nem  megfelelő minősítést kérjük szíveskedjen írásban indokolni. 

 

  Jól megfelelt Megfelelt Hiányosan 

megfelelt 
Nem felelt 

meg  
1. Kórtermek     

 
2. Kezelők     

 
3. Műtő kiszolgáló helyiségek     

 
4. Műtők     

 
5. Intenzív kórtermek     

 
6. Járóbeteg-rendelők     

 
7. Fürdő-, mosdó-, WC helyiségek     

 
8. Folyosók, közlekedők, aulák     

 
9. Lépcsők, lépcsőházak, liftek     

 
10. Irodák, orvosi szobák, tantermek     

 

 

Indoklás:  

…………………………………………………………………..……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

III. Takarításhoz kapcsolódó  követelmények ismerete, alkalmazása az ellenőrzés során: 

 

1. Keretszerződés, a szervezeti egység szerződése és annak mellékleteinek elérhetősége, is-

merete:                       szolgáltatási jegyzék stb.                  megfelelő   nem meg-

felelő 

  

2. Takarítási eseménynapló 

    a) takarítási eseménynapló vezetése  rendszeres  nem rendszeres 

        bejegyzések száma:                                           ………… 

     b) takarítási eseménynaplóban felvetett problémák orvoslása 

 

       azonnal reagál   késve reagál  nem reagál 

Indoklás:  

…………………………………………………………………..……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

 



 

 

3.  Kulcskezelés rendje 

    a) kulcskiadási napló kezelése   megfelelő  nem megfelelő 

    b) kulcsfelvételre jogosultak névsora  van   nincs 

    Megjegyzés:………………………………………………………………………………… 

 

4. A takarító eszközök és szerek használata, raktározása:  megfelel,    nem megfelelő 

 

Megjegyzés:……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

IV. Takarítói állomány felszereltsége és szervezettsége 

 

1. Takarítói állomány felszereltsége (kérjük x-szel jelölni): 

 

  Jól megfelelt Megfelelt Hiányosan 

megfelelt 
Nem felelt 

meg  
1. Munka- és védőruházat 

 
    

2. Gépek, eszközök 
 

    

3. Tisztító- és fertőtlenítőszerek 
 

    

 

Takarítói állomány munkaszervezettsége (kérjük x-szel jelölni): 

 

Takarítási területen a munkát felvevők létszáma:  

                   megfelelő                         változó  nem megfelelő    

 

Takarítást végző személyzet állandósága: 

                   megfelelő                         változó  nem megfelelő                 

                    

    Megjegyzés:………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………. 

 

 Csoportvezetővel való együttműködés: 

 

 
 Jól megfelelt Megfelelt 

Hiányosan 

megfelelt 
Nem felelt meg 

1. 
Kapcsolattartás 

 
    

2. 
Munkaidő beosztás 

 
    

3. 

Elvégzendő feladat 

ismerete 
 

    

 

Vélemény: 

……………………………………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………..……………………………… 



 

 

V. Szerződésben foglaltaknak való megfelelés 

 

1. Vállalkozó alvállalkozókat foglalkoztat  igen  nem 

 

2. Alkalmazottak 

    a) erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkeznek    igen   nem 

    b) munkaköri alkalmassági vizsgálattal rendelkeznek  igen  nem 

    c) kötelező védőoltással rendelkeznek-e ?    igen  nem 

    d) munka- és tűzvédelmi oktatás megléte                                     igen                 nem 

 

Megjegyzés:………………………………………………………………………………….… 

     ………………………………………………………………………………………………. 

 

Budapest, 2014.   év………………..hó……….nap 

 

                                                                                        ……………………………………….. 

                                                                                                szervezeti egység képviselője 

 

A takarítást végző cég állásfoglalása:  ……………………………………………………....... 

 ……………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………. 

 

Budapest, 2014.   év………………..hó……….nap 

 

                                                                               ……………………………………………..  

                                                                                        takarítást végző cég képviselője  

 

VI. Biztonságtechnikai, Logisztikai és Szolgáltatási Igazgatóság megbízottjának véleménye 

 

Egyetért a leírtakkal  Nem ért egyet a leírtakkal   

 

Megjegyzés:………………………………………………………………………………….… 

 

     ………………………………………………………………………………………………. 

 

Budapest, 2014.   év………………..hó……….nap 

 

                                                                              ….……………………………………….. 

                                                                            Biztonságtechnikai, Logisztikai és Szolgáltatási 

        Igazgatóság képviselője   

 

VII. Kórházhigiénés Osztály megbízottjának véleménye 

 

Egyetért a leírtakkal  Nem ért egyet a leírtakkal   

 

Megjegyzés:………………………………………………………………………………….… 

   ………………………………………………………………………………………………. 

 

Budapest, 2014.   év………………..hó……….nap 

                                                                                        ……………………………………….. 

                                                                                          Kórházhigiénés Osztály képviselője 



 

21. sz. melléklet 

A Kollégiumok Főigazgatójának 1/2014.sz. határozata a Nővérszálló 

 

Működési Rendjéről 

 
 

Az Illés utcai Nővérszálló működési rendje az alábbiakban szabályozott: 

 

Elhelyezés a Nővérszállón 

 

(1) A Nővérszállóba beköltözni a pontosan kitöltött, aláírt, a munkáltatóval is ellenjegyzett és benyújtott 

Felvételi Kérelem elbírálását követően a gazdasági ügyintéző által megadott napon (időszakban) lehet. 

Az a felvételt nyert nővér, aki a beköltözés időpontjában kijelölt férőhelyét nem foglalja el, és azt előre 

telefonon vagy írásban nem jelzi a gazdasági ügyintéző felé, elhelyezési jogosultságát elveszti, és férő-

helye feltöltésre kerül. 

(2) Beköltözés előtt a nővér elolvassa a Nővérszálló működésére vonatkozó szabályokat, határozatokat, 

majd kitölti az Elhelyezési Szerződést két példányban és azokat aláírja. Ezt követően átveszi a gazda-

sági ügyintézőtől a kijelölt férőhelyet, a Nővérszálló által az alapszolgáltatáson belül biztosított és a nő-

vér által igényelt felszereléseket, melyeket tételesen rögzítenek az Egyéni Felszerelési Lapon.  

(3) Az elhelyezés a szerződésben meghatározott időtartamra, de maximum két évre szól. Ezt követően, a 

feltételek fennállása esetén újabb szerződés köthető. 

(4) Az elhelyezés megszűnik: 

 az Elhelyezési Szerződésben megjelölt napon, 

 az egyetemi közalkalmazotti jogviszony megszűnésének napján, 

 a lakcímkártyán budapesti lakóhely bejegyzése napján, 

 a munkáltatónak az elhelyezés támogatását visszavonó határozatában megjelölt napon, 

 lemondással (ha a nővér az elhelyezésről írásban lemond) a nyilatkozat megtételének napján, 

(5) A nővér köteles az elhelyezése megszűnése napját követő napon a Nővérszállóról kiköltözni. Amennyi-

ben ez hétvégére esik, úgy az elhelyezés megszűnésének napját követő első munkanapon köteles lesze-

relni és elhagyni a szállást. 

(6) A kiköltözés során az átvett felszerelési tárgyakat a nővér csak személyesen a gazdasági ügyintézőjénél 

vagy az ezzel a feladattal megbízott dolgozónál adhatja le. Minden, a nővér által okozott leltárhiányt 

azonnal jegyzőkönyvezni kell.  

(7) Az a nővér, aki az elhelyezés megszűnését követően az (5). pontban meghatározott időpontig a Nővér-

szállóról szabályszerűen nem költözik ki, az elhelyezésre jogosultság utolsó napjától a kiköltözésig el-

telt időszakra a mindenkor érvényes napi vendégdíjat köteles megfizetni. Hasonló elbírálás alá esnek 

azok a nővérek is, akik jogosulatlanul veszik igénybe az elhelyezést (budapesti bejelentett lakóhely, 

megszűnt közalkalmazotti jogviszony stb.).  

(8) A Nővérszállón az elhelyezésért, a lakhatási feltételek biztosításáért és az ahhoz kapcsolódó, a rendelte-

tésszerű használatot biztosító alapszolgáltatások igénybevételéért térítési díjat kell fizetni.  

(9) A térítési díj összegét a főigazgató határozatban állapítja meg minden év május 31-ig. A térítési díjat fél 

vagy egy hónapra kell megfizetni. Hónap 15-ig történő beköltözés esetében egész havi, hónap 15-e után 

történő beköltözés esetében félhavi térítési díjat kell fizetni. Ugyancsak hónap 15-ig történő kiköltözés 

esetében félhavi, hónap 15-e után történő kiköltözés esetében egész havi térítési díjat kell fizetni. 

(10) A térítési díjat a nővér elhelyezését támogató és a megállapított térítési díjat vállaló szervezeti egység 

tárgyhónapot követő hónap 10-ig átkönyveléssel téríti meg. A szervezeti egység vezetője meghatároz-

hatja a térítési díj nővért terhelő részét/összegét, amit a nővér által adott Nyilatkozat alapján illetményé-

ből vagy táppénzéből levon. 

(11) Az alapszolgáltatások körét jelen Határozat 1. számú melléklete tartalmazza. Az igénybe vehető több-

letszolgáltatások körét és azok igénybevételéért fizetendő térítési díjat a főigazgató határozatban állapít-

ja meg. 

(12) A Nővérszállón jelen Határozat (1.) és (2.) pontjában leírtakon kívül minden más elhelyezés vendégel-

helyezésnek minősül. A vendégelhelyezést a főigazgató külön határozatban szabályozza. 

 

 



 

 

Az elhelyezésből fakadó jogok és kötelezettségek 

 

(1) A Nővérszállón elhelyezést nyert nővér joga, hogy:  

a)  jogait tiszteletben tartsák; 

b)  teljes körű és tárgyilagos tájékoztatást kapjon a személyét érintő kérdésekről, hozzájusson a jogai 

gyakorlásához szükséges információkhoz; 

c)  javaslattal éljen, kérdést intézzen a Nővérszálló vezetőihez és arra legkésőbb 30 napon belül érdemi 

választ kapjon; 

d)  joga van a számára kijelölt férőhely zavartalan használatához és ahhoz, hogy az együttélésből eredő 

szükségszerű kötöttségeken túl, zavartalanul pihenhessen és élhessen; 

e)  a térítési díj ellenében igénybe vegye a Nővérszállón rendelkezésére álló alapszolgáltatásokat va-

lamint térítési díj ellenében igénybe vegye az alapszolgáltatások körébe nem tartozó művelődési, 

szórakozási, sportolási lehetőségeket (többletszolgáltatásokat) az igénybevételt szabályozó határo-

zatok szerint; 

f)  joga van, hogy érdeklődési körének és a Nővérszálló lehetőségeinek megfelelően, különböző tevé-

kenységi körök szerveződését kezdeményezze; 

g)  személyesen vagy képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában;  

h)  az elhelyezésével kapcsolatban elszenvedett sérelmeire megfelelő jogorvoslást kapjon, illetve hoz-

zájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz; 

i)  joga van vendéget fogadni, előzetes bejelentés alapján kérni vendége éjszakai elhelyezését, a vo-

natkozó Működési Rend és eljárási rend betartása mellett, azzal hogy a vendégfogadás rendjét sú-

lyosan megsértő nővér elhelyezése megszüntethető; 

(2) A Nővérszállón elhelyezést nyert nővér kötelessége, hogy 

a)  megismerje és megtartsa a Nővérszálló működésére, az elhelyezésre vonatkozó jogszabályok, 

egyetemi szabályzatok és az azok rendelkezései alapján kiadott egyéb vonatkozó dokumentumok 

rendelkezéseit; 

b)  betartsa a Működési Rendben előírt kötelezettségeket, valamint az együttélés írott és íratlan szabá-

lyait; 

c)  mások jogait tiszteletben tartsa, magatartása a mások iránti tiszteleten és megbecsülésen, valamint a 

közösség érdekeinek előtérbe állításán alapuljon;  

d)  megtartsa a Nővérszálló helyiségei, a Nővérszállóhoz tartozó területek használati rendjét, a rábízott 

eszközöket az előírásoknak megfelelően kezelje, óvja a Nővérszálló létesítményeit, felszereléseit, 

óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát 

védő ismereteket; 

e)  kötelessége a Nővérszálló tulajdonában lévő berendezési tárgyakban okozott kárt megtéríteni; 

f)  kiköltözéskor a leszerelését elintézni és a személyes felszerelési, illetve szobai leltárban szereplő 

hiányosságokat pótolni, köztartozásait rendezni. 

 

(3) A nővér az elhelyezéssel összefüggő jogait és kötelességeit személyesen gyakorolja. Fegyelmi felelős-

ség terhe mellett az elhelyezés más személyre nem ruházható át. 

 

Fegyelmi és kártérítési felelősség 

 

(1) Ha a nővér a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, vele szemben fegyelmi eljárás kezdeményez-

hető és elhelyezése megszüntethető. 

(2) A nővér a Nővérszállónak jogellenesen okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. 

(3) Jelen Határozat alkalmazásában a kár a Nővérszálló bárminemű vagyonában bekövetkezett csökkenés, 

amely a nővér jogellenesen felróható magatartásával (tevékenységével vagy mulasztásával) okozati ösz-

szefüggésben következett be.  

(4) Gondatlan károkozás esetén a nővér felelőssége és a kártérítés mértéke korlátozott. (Gondatlanul az 

okoz kárt, aki magatartásának káros következményeit előre látta, azonban annak elmaradásában köny-

nyelműen bízott, illetve aki azért nem látta előre magatartásának káros következményeit, mert az elvár-

ható figyelmet vagy körültekintést elmulasztotta.)  

(5) Szándékos károkozás esetén a nővér teljes kárt köteles megtéríteni. (Szándékosan az okoz kárt, aki ma-

gatartásának káros következményét kívánva, vagy abba belenyugodva hajtja végre cselekményét) 

(6) Ha több nővér közösen okoz kárt, felelősségük az egyetemmel szemben egyetemleges, egymással 

szemben pedig magatartásuk felróhatóságának arányában oszlik meg. 



 

 

(7) A nővér jegyzékkel (Egyéni Felszerelő Lap) vagy átvételi elismervénnyel - visszaszolgáltatási vagy 

elszámolási kötelezettséggel - átvett dolgokban bekövetkezett hiányért, károkozásért, amelyeket állan-

dóan őrizetében tart, kizárólagosan használ vagy kezel teljes kártérítési felelősséggel tartozik. Mentesül 

a felelősség alól, ha a hiányt elháríthatatlan ok idézte elő. 

 

 

Egyéb rendelkezések 

 
(1) A lakószoba rendjéért, tisztaságáért és állagának megóvásáért, berendezési és használati tárgyaiért a 

szobába beköltöző egyénileg felelős.  

(2) Lakószobából leltár szerint odatartozó bútort kivinni illetve a közös helyiségek felszerelését, berendezé-

si tárgyait a lakószobába bevinni tilos. 

(3) A Nővérszállóról engedély nélkül az egyetem tulajdonát képező tárgyat kivinni tilos. 

(4) Tilos a lakószobákban, közös helyiségekben és azok felszerelési tárgyaiban engedély nélkül bárminemű 

átalakítás, javítás, szerelés. Tilos továbbá a bútorok és egyéb rögzített tárgyak helyükről történő elmoz-

gatása, áthelyezése.  

(5) A szoba általános tartozékait a szobaleltár tartalmazza. Az általános tartozékokon kívül a szobában csak 

előzetes és kötelező bejelentés és engedély alapján üzemeltethetők nagy értékű és nagy fogyasztású 

elektromos berendezések. Kis értékű és kis fogyasztású háztartási eszközök (hajszárító, hajsütő, vasaló,) 

engedély nélkül használhatók. Az engedélyezés csak a tulajdonos felelősségére és a Nővérszálló min-

dennemű kárfelelősségének kizárásával történhet. A használónak a használatnál figyelembe kell vennie 

a tűz és munkavédelmi előírásokat. Az üzemeltetéshez szükséges bejegyzést, engedélyt a gazdasági 

ügyintéző állítja ki az érintésvédelmi felülvizsgálatot tanúsító bizonylat alapján, melynek beszerzése és 

költsége a nővért terheli.  

(6) A Nővérszállóra a nővér tulajdonát képező bútort, berendezési tárgyat, műszaki és egyéb értékes hasz-

nálati cikket behozni csak a gazdasági ügyintéző engedélyével lehet. Az ezekben a tárgyakban bekövet-

kezett hiányért, kárért az egyetem felelősséggel nem tartozik. 

(7) Nyitva hagyott lakószobából eltűnt értékekért, eszközökért a Nővérszálló a felelősséget kizárja.  

(8) A be és kilépés a Nővérszállóra kizárólag a belépőkártya használatával történhet. A belépőkártyával és 

a szobakulccsal való mindennemű visszaélés fegyelmi vétségnek számít. A szobakulcs és a belépőkár-

tya másra át nem ruházható, kölcsön nem adható. 

(9) A nővérek kötelesek a káresemények bekövetkezésének megakadályozásában, illetve a veszélyhelyze-

tek elhárításában a tőlük elvárható módon és mértékben közreműködni.  

(10) A nővérek kötelesek a műszaki hibákat azonnal jelenteni, munkaidőben a gazdasági ügyintézőnek , 

munkaidőn túl a vagyonvédelmi szolgálatnak. A tűz- és balesetveszélyt, illetve az esemény bekövetkez-

tét – a hely pontos megnevezésével, az esemény rövid ismertetésével – közvetlenül és haladéktalanul a 

vagyonvédelmi szolgálaton kell jelenteni.  

(11) Az Épületben tartózkodók kötelesek betartani a munkavédelmi, tűzvédelmi és emberi együttélési szabá-

lyokat, normákat, illetve az Épületben tartózkodó társaikat segíteni, ha sérülés, baleset alanyaivá válnak 

és értesíteni a vagyonvédelmi szolgálatot a szükséges beavatkozás megtételére.  

(12) Az épület területére állatokat behozni tilos.  

(13) A szobákba minden olyan eszköz bevitele tilos, amely zavarja vagy ellehetetleníti mások nyugodt bent-

lakását.  

(14) A szobák falának, bútorainak dekorálása csak az alábbiak szerint engedélyezett: 

– Képek, poszterek elhelyezése a falon, üvegen, szekrényajtón, polcokon vagy egyéb laminált fe-

lületen (ideértve a lakószobák ajtaját belülről) csak gyurmaragasztóval (Pritt Fix-it) történhet. Ha 

a gyurmaragasztó mégis sérülést vagy esztétikai hibát okoz a felületen, annak helyreállítási költ-

sége a szobában lakókat terheli. 

– Mindennemű dekoráció elhelyezési mód, (festés, falfirka, furatok elhelyezése, stb.) amely a szo-

ba eredeti állapotát megváltoztatja, szigorúan tilos. Ezek helyreállítását a Nővérszálló a szobában 

lakók költségére teszi meg. 

(15) A Nővérszálló felelős az Épület közös helyiségeinek karbantartásáért, takarításáért. A közös területeket 

mindenki köteles rendeltetésüknek megfelelően használni, úgy, hogy tevékenysége mások jogait ne 

sértse. A közlekedő folyosókon, lépcsőházakban bármilyen tárgyat elhelyezni, ami a szabad mozgást 

akadályozza tilos és balesetveszélyes. 



 

 

(16) A közösségi helyiségek falának, bútorainak dekorálására vonatkozó szabályok megegyeznek a szobák 

falának, bútorainak dekorálására vonatkozó szabályokkal, azzal a különbséggel, hogy a közös helyisé-

gek dekorálásához minden esetben a gazdasági ügyintéző előzetes beleegyezése szükséges.  

(17) A közösségi helyiségekben bekövetkező bármilyen hiba javítását kizárólag a gazdasági ügyintéző által 

megbízott szakember végezheti el.  

(18) A lakószobákban illetve közös helyiségekben lévő hibákat a portán található Hibafüzetbe kell beje-

gyezni. A karbantartó ennek alapján végzi el a javításokat. A karbantartó a hibát munkaidőben 8.000 

és 16.000 óra között végzi el. Amennyiben a hiba jellege indokolja (élet/balesetveszély, a hiba kiterje-

désének megakadályozása, akut állagmegóvás stb.) a karbantartó a nővérrel történt külön egyeztetés 

nélkül köteles a jelzett munkaidőben a hibát kijavítani. A nővér köteles biztosítani a lakószobába törté-

nő bejutást.  

(19) Nővér a Nővérszállón vendéget csak az erre vonatkozó főigazgatói határozat alapján fogadhat. A ven-

dégfogadás rendjét a főigazgató 3/2014.sz. határozata szabályozza. 

(20) A Nővérszálló épületében – a gangon is - tilos a dohányzás! A dohányzással kapcsolatos rendelkezé-

seket valamint a dohányzásra kijelölt területet a főigazgató 2/2014.sz. határozata tartalmazza. 

(21) A Nővérszállóra vonatkozó tűzvédelmi előírásokat a Nővérszálló Tűzvédelmi Szabályzata tartalmaz-

za. 

(22) Elektromos jellegű munkát, szerelést csak szakember vagy ezzel a feladattal megbízott dolgozó végez-

het. 

(23) A közös használatra szolgáló helyiségek, területek még ideiglenes jelleggel sem használhatók anyagtá-

rolásra. 

(24) A közlekedési utakat, folyosókat, kijáratokat teljes szélességében szabadon kell hagyni, azokat leszűkí-

teni tilos. Tilos továbbá a lakószobákban a menekülés kijelölt útját elzárni, leszűkíteni. 

(25) Kerékpár tárolására engedélyt kell kérni és a kerékpárt tárolni kizárólag az udvaron lehet. 

(26) A Nővérszálló területére kábítószert - ideértve a kábítószernek minősülő és a veszélyes pszichotrop 

anyagokat, indiai vadkendert egyaránt - bármilyen módon bejuttatni, illetve a Nővérszálló területén 

ilyen anyagot birtokban tartani szigorúan tilos! Az előírás megszegőivel szemben minden esetben a 

Semmelweis Egyetem Szenátusának 12/2011. (II. 24.) számú, a Semmelweis Egyetem Drogmegelőzési 

Szabályzatáról szóló határozatában foglaltak szerint kell eljárni. 

(27) A Nővérszállón rádiót, magnót, televíziót úgy működtetni, vagy olyan tevékenységet folytatni, amely a 

Nővérszálló nyugalmát, rendjét zavarja, nem lehet. 22 órától 07 óráig tilos mindennemű hangoskodás. 

Ettől eltérni a főigazgató engedélyével lehet. 

(28) A Nővérszállón rendezvényt tartani kizárólag a Rendezvények szervezéséről szóló főigazgatói határozat 

szerint lehet. A határozat a Nővérszálló minden egyes helyiségére, azaz a lakószobákra is vonatkozik. A 

rendezvények engedélyezése az erre rendszeresített formanyomtatványon történik. A rendezvény jelle-

gétől és létszámától függően szükség lehet a Biztonságtechnikai, Logisztikai és Szolgáltatási Igazgató-

ság előzetes engedélyére is.  

(29) A Nővérszálló épülete 05 és 23 óra között van nyitva. Ezt követően a vagyonvédelmi szolgálat kérhető 

meg a kapu nyitására. 

(30) A recepción nővér nem tartózkodhat, onnan önhatalmúlag sem kulcsot, sem egyéb tárgyat (vasaló, égő, 

kötszer stb), iratot (igazolvány, postakönyv, számlatömb, Látogató Könyv, hibafüzet stb.) el nem vihet, 

abba bele nem tekinthet. 

(31) A portai telefonkészülékről csak a főigazgató vagy gazdasági ügyintéző által engedélyezett hivatalos 

hívások illetve veszély esetén hatósági hívások bonyolíthatók le, melyek pontos regisztrálása a vagyon-

őr feladata.  

(32) Az emeleteken elhelyezett nyilvános készülékekről az egyetem intézményei korlátlanul, továbbá min-

den belföldi hívás - szolgáltatótól függetlenül - bizonyos korlátozásokkal térítésmentesen hívható.   

(33) Kötszereket, gyógyszereket a portán található egészségügyi dobozból lehet indokolt esetben kérni. 

Bármely megbetegedést a nővér köteles azonnal a gazdasági ügyintézőnek jelenteni. A betegek orvosi 

ellátása az Egészségvizsgáló Intézetben (Üllői u. 22.), az egyetem klinikáin illetve a területileg illetékes 

körzeti orvosi rendelőben történik. 

(34) A Nővérszálló Működési Rendjéről hozott határozat betartását a főigazgató ellenőrzi. Ezen túlmenően a 

gazdasági ügyintézőnek a feladata és kötelessége a Nővérszálló rendeltetésszerű használatának rendsze-

res és szúrópróbaszerű ellenőrzése, az épület állagának és állapotának a tényleges használókkal történő 

megőriztetése, a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk feltárása, a felelősök megállapítása. 

Ennek érdekében a Nővérszállón – külön egyeztetés nélkül - ellenőrzést a következő személyek végez-

hetnek: 



 

 

 főigazgató 

 gazdasági ügyintéző 

 a kollégiumok biztonságtechnikai főelőadója 

 hatósági személyek  

 

 

 



 

 

22. sz. melléklet 
Semmelweis Egyetem Kollégiumok Főigazgatósága  

Nővérszálló, 

1089 Budapest, Illés u. 15. 

NŐVÉRSZÁLLÓ FELVÉTELI KÉRELEM 

                                                 

 
Név:……………………………………………………..Szem.ig.szám:…………………………..Sz

ül.hely:…………………………………év…………  hó………………………nap…….……. 

Anyja neve:………………………………………………………………………………………... 

SAP törzsszáma:……………………………………………………………………..……………. 

Egyetemi munkahelye:……………………………………………………………….…………….. 

Egyetemi közalkalmazotti jogviszonyának kezdete:……………………………….……………… 

Munkaköre………………………………………………………………………….……………… 

Állandó lakóhelye:………………………………………………………………….….…..………. 

Ideiglenes lakóhelye:……………………………………………………………….…...………….. 

Munkavállalás lejártának ideje:…………………………………………...…………...…………… 

Elérhetősége telefonon:………………………………. email-en:………….……………………… 

 

 

Budapest, 2014.év……………..hónap…….nap 

       …………………………………………. 

kérelmező 
 

Az egyetem által fenntartott, vagy bérelt munkásszállón (nővérszállón) térítési díj ellenében csak az egye-

temmel közalkalmazotti jogviszonyban álló, budapesti lakóhellyel nem rendelkező, közalkalmazott helyez-

hető el. 

 
Rendkívül indokolt esetben budapesti lakóhellyel rendelkező közalkalmazott is elhelyezhető, amennyiben ezt 

a rendelkezésre álló szabad férőhely lehetővé teszi, és az elhelyezett után keletkező adó megfizetését – a 

munkáltató által biztosított támogatás, mint természetbeni juttatás utáni adókötelezettséget (jövedelemnek 

minősülő természetbeni juttatások utáni adókötelezettség) – a foglalkoztató szervezeti egység vállalja. 

 
 A hiánytalanul kitöltött és a munkáltató által is aláírt felvételi kérelmet papír alapon, postai úton 

vagy személyesen lehet leadni a Nővérszálló gazdasági irodáján (1089 Budapest, Illés u. 15.). 

 A hiányosan kitöltött vagy a munkáltató által nem támogatott kérelmet elutasítjuk.  

 A szabályosan kitöltött kérelmeket 3 munkanapon belül elbíráljuk, és a kérelmezőt értesítjük. Az ér-

tesítés tartalmazza a férőhely elfoglalásának feltételeit. Amennyiben a kérelmező a férőhelyét a 

megbeszélt időpontban nem foglalja el, úgy a férőhelyen más kérelmezőt helyezünk el. 

 Hónap 15-ig történő beköltözés esetében egész havi, hónap 15-e után történő beköltözés esetében 

félhavi térítési díjat kell fizetni. 

 Hónap 15-ig történő kiköltözés esetében félhavi, hónap 15-e után történő kiköltözés esetében egész 

havi térítési díjat kell fizetni. 

 

A dolgozó felvételi kérelmét támogatjuk, elhelyezését javasoljuk. Az elhelyezésért megállapított 

térítési díjat vállaljuk és átkönyveléssel minden hónap 10-ig teljesítjük. 

 

 



 

 

 

Budapest, 2014.év……………..hónap…….nap 

 

 

……………………………………….                ………………………………………………. 

intézetvezető                     PH.                            gazdasági vezető 

 

 

 


