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BEVEZETİ 
 
A Szolgáltatási szabályzat összefoglalja a Semmelweis Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Gazdasági - 
Mőszaki Fıigazgatóság (továbbiakban GMF) igazgatóságai által nyújtott, vagy e szervezetek közremő-
ködésével és külsı szolgáltató útján megvalósuló szolgáltatások körét, tartalmát, az igénybevétel szabá-
lyait, a szolgáltatások elszámolásának módját.  
A 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 15.§ értelmében a gazdasági szervezet - többek között - ellátja 
a költségvetési szerv mőködtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, amely feladatok ellátása a 
gazdasági szervezeten kívül, a felelısség átruházása nélkül, a szolgáltatás megrendelésével is történhet. 
A GMF szolgáltatásért felelıs igazgatóságai:  

• Üzemeltetési és Szolgáltatási Igazgatóság (továbbiakban ÜSZI) 
• Biztonságtechnikai és Logisztikai Igazgatóság (továbbiakban (BTLI) 

 
A szabályzat tárgya a Semmelweis Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Gazdasági - Mőszaki Fıigazgató-
ság szolgáltatást végzı szervezeti egységei által elıállított, vagy e szervezetek közvetítésével vásárolt és a 
szakmai igazgatóság felügyeletet igénylı szolgáltatások tartalmának, igénybevételének és elszámolásának 
módja.  
 

1. FOGALMAK 
 
Szolgáltatás: valamely gazdasági tevékenység hasznos eredménye, amely irányulhat szervezetek-re, 
személyekre, objektumokra, a mőködés kiegészítésére, megváltoztatására, szervezésére, fejlesztésére, az 
állapot megırzésére, a felhasználóval kialakított közvetlen kapcsolat keretében meghatározott szükség-
letek kielégítésére. A szolgáltatások rendszerezését, csoportosítását a KSH által kiadott Szolgáltatások 
Jegyzéke tartalmazza. 
 
Belsı szolgáltatás: egyetemi szervezeti egységek által megvalósuló tevékenység, más szervezeti egysé-
gek, közalkalmazottak, hallgatók számára. 
 
Vásárolt szolgáltatás: közbeszerzés, megrendelés alapján, Egyetemen kívüli jogi személyek által nyúj-
tott szolgáltatás. 
 
Önköltség: a szolgáltatáshoz kapcsolódó közvetlen költségek és a felosztott közvetett költségek össze-
ge. 
 
Elszámoló ár: a belsı szolgáltatások esetén alkalmazott térítési díj. 
 
Terhelési ár: belsı szolgáltatás esetén elszámoló ár, vásárolt szolgáltatásnál a szolgáltató által számlá-
zott, ÁFÁ-t is tartalmazó ár igénylıre jutó része. 
 
Ellenérték: a szolgáltatásért a felhasználónak felszámolt, terhelendı vagy fizetendı összeg. 
 

2. A SZABÁLYZAT  HATÁLYA 
 
Személyi hatálya: kiterjed a szabályzat a szolgáltatást igénybe vevı egyetemi szervezeti egységekre, a 
közalkalmazottakra, néhány szolgáltatásnál a hallgatókra, illetve a megrendelı szervezetekre, személyek-
re. 
 



 

 

4 

Tárgyi hatálya: kiterjed a szolgáltatásért felelıs igazgatóságok által elıállított, vagy e szervezetek által 
közvetített vásárolt, alábbi szolgáltatásokra;  

• egészségügyi gázok 
• energia, közmő ellátás 
• élelmezés 
• karbantartás 
• központi raktár 
• nıvérszállás, munkavállalói hotelszolgáltatás 
• parkfenntartás 
• mőszaki szakvélemény készítés 
• szállítás 
• települési szilárd hulladék kezelése 
• textiltisztítás, javítás, pótlás. 

 
A továbbiakban a szabályzat belsı és külsı szolgáltatások csoportosításban, ezen belül a széles kör-
ben, vagy kevésbé igénybe vett típusok szerint rendszerez. 
 

 
3. A BELSİ SZOLGÁLTATÁSOK  
 
3.1. Szállítás 
 
A BTLI Központi Logisztikai Osztálya (továbbiakban KLO) szolgáltatásainak igénybevételére az Egye-
tem minden szervezeti egysége jogosult, a szabályzatban rögzített elıírások betartása mellett. A KLO 
szállításszervezéssel és koordinálással foglalkozó részlege a diszpécser szolgálat. 
 
Az egyetemi szervezeti egységeknél a feladatok tervszerő végrehajtása, összehangolása érdekében kije-
lölt szállítási koordinátor (távolléte esetén a helyettesítésére kijelölt és a diszpécsernek lejelentett helyet-
tes) 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 külsı szolgáltató igénybevételére jogosult.  
A külsı szolgáltató igénybevétele esetén is a tevékenység ellenırzése, az elvégzett munka igazolása a 
KLO feladata, így a szolgáltatást igénybevevı szervezeti egység észrevételeit, kifogásait, esetleges több-
letigényeit, igényelt szolgáltatás lemondását csak a diszpécseren keresztül intézheti. 
 
A KLO végzi a szállítással esetenként összefüggı költöztetési, és átmeneti tárolási feladatokat is. 
 
Igénybe vehetı szállítások 

• Személyszállítás 

• Elıre tervezett anyagszállítás, rendszeres járatokkal:  
• Eseti szállítási feladatok:, 
• Vérszállítás: A betegellátáshoz szükséges vér és vérkészítmények szállítása az Országos Vérel-

látó Szolgálat (OVSz) és a betegellátó szervezeti egységek között, 
• Körjárati vérszállítás: a napi elıre tervezett és igényelt vér és vérkészítmények szállítása, 
• Akut sürgısségi vérszállítás: A körjárat vérszállítástól eltérı idıpontban életmentés és egyéb sür-

gısségi betegellátáshoz igényelt vér és vérkészítmények soron kívüli szállítása, 
• Akut sürgısségi mintaszállítás: a betegellátással kapcsolatos beavatkozások közben vizsgálatra el-

távolított vizsgálati minták soron kívüli vizsgálatra történı szállítása, 
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• Izotóp szállítás: Az UN 2910 radioaktív anyag, engedményes küldeménydarabban – korlátozott 
anyagmennyiség, és az UN 2911 radioaktív anyag engedményes küldemény -  készülékek és 
gyártmányok megnevezéső, maximum 5 µSv/ó felületi dózisteljesítményő sugárzó anyagok, 
berendezések szállítása. 

 
3.1.1. Személyszállítás 
 
Személyszállítás: 1 – 4 fıig (az Egyetem vezetı beosztású dolgozóinak szállítása az egyetem tulajdo-
nát képezı személygépkocsival).  
Csoportos személyszállítás: 1-8 fıig (dolgozók, vagy hallgatók szállítása az egyetem tulajdonát képe-
zı mikrobusszal). 
Csoportos személyszállítás: 8 fı felett (dolgozók, vagy hallgatók szállítása külsı szolgáltatótól bérelt 
jármővel). 
VIP szállítás: létszámkorlátozás nélkül (az egyetemre érkezı kiemelt vendégek, delegációk szállítása 
külsı szolgáltatótól igényelt, magas komfortfokozatú gépjármővel.) 
 
A szállítás igénylése 
A szállítás igénylése írásban, legalább a szállítást megelızı 3 munkanappal történhet az 1. sz. melléklet 
szerinti kitöltött nyomtatványnak a diszpécserszolgálathoz történı eljuttatásával. 
Kiemelt fontosságú személyszállítás (VIP szállítás) esetén a szállítási igényt az esedékesség elıtt 7 mun-
kanappal kell megadni. A kitöltött igénylılapon meg kell adni a feladattal kapcsolatos különleges igé-
nyeket is (szállítóeszköz komfortossága, gépkocsi vezetıvel kapcsolatos elvárások, útvonalváltozatok, 
stb.). 
A KLO a bejelentéstıl számított 24 órán belül a rendelést visszaigazolja.  
 
Az igénylés lemondása 
Az indulási idıpontot megelızı 48 órán túl a lemondás térítésmentes, 48 órán belül a logisztikai ügyvi-
teli díj megtérítésével történik. 
A szállítás lemondás elmulasztása esetén, ha a gépjármő az igénybevételre kiáll, a térítési díj egyetemi gépko-
csi esetén az 1 napi igénybevétel díja, külsı szolgáltató esetén a szolgáltató által számlázott díj logisztikai 
ügyviteli díjjal növelt összege.  
A személyszállításra használt jármő nem rendeltetésszerő használata, indokoltnál jelentısebb elszennye-
zése esetén a takarítás és karbantartás összegét a megrendelı szervezeti egység részére ki kell számlázni. 
 
Taxi igénybevételi lehetısége eltér az általános szabályozástól: az Egyetem által kötött közbe-
szerzési szerzıdés keretében valamennyi szervezeti egység közvetlenül rendelhet taxi csekktömböt a 
partner cég képviselıjétıl. E költség fedezete az egység dologi kerete. A csekktömbök kezelését és nyil-
vántartását a szigorú számadású nyomtatványokra vonatkozó elıírások szerint kell kezelni. A Pénzügyi 
Igazgatóság csak a szerzıdött partner taxiszámláit egyenlíti ki. 

 
3.1.2. Általános anyagszállítás 
 
Az anyagszállítások fajtái: 

- elıre tervezett, rendszeres járatokkal,  
- eseti megrendelés alapján  

Az elıre tervezett rendszeres járatokkal történı szállításokat külön igényelni nem kell, ha szükséges, a 
szállítási diszpécsernél telefonon lehet lemondani. Ezek az éves szinten tervezett anyagszállítási felada-
tok, amelyek az Egyetem mőködése érdekében elıre meghatározott útvonalon és idıben kerülnek vég-
rehajtásra pl. gyógyszer, tiszta és szennyes ruha stb. 
  
Az eseti szállítás azok a hosszútávon nem tervezhetı feladatok, amelyek a szervezeti egységek napi 
mőködéséhez szükségesek.  
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Az igénylés módja: a szervezeti egység szállítási koordinátora a szállítás megkezdése elıtt legalább 24 
órával, munkaszüneti napokon történı szállítás esetén az utolsó munkanap 12 óráig, írásos formában 
(2. sz. melléklet) megküldi a szállítási igény bejelentését a KLO - nak. A rendelés megtörténtét a diszpé-
cser a szállítás megkezdése elıtt legalább 12 órával visszaigazolja. 
Az eseti szállítási igényt a szállítást megelızı munkanap, munkaidı végéig térítésmentesen lehet lemon-
dani. A késve történı lemondás esetén logisztikai ügyviteli díjat kell megtéríteni. 
A szállítással kapcsolatos felelısség: 
A megrendelı felelıs a rakománynak szállításra történı elıkészítésért. 
A szállító felelıs a rakománynak a szállítójármővön történı rögzítéséért és a célállomásra juttatásáért. 
Az átvevı felelıs a rakomány átvételéért, sértetlenségének ellenırzéséért. A rakomány sérülése esetén, a 
helyszínen jegyzıkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a sérülés milyenségét, nagyságát, a sérülés 
következtében keletkezett anyaghiányt, vagy károsodást a keletkezett kár hozzávetıleges értékét. A 
jegyzıkönyv felvételéért az átvevı felelıs. 
Az eseményt munkaidıben a KLO vezetıjének, munkaidın túl a BTLI ügyeletesének kell jelenteni. 

 
3.1.3. Az általánostól eltérı szállítások rendje  
 
Akut sürgısségi vérszállítás 

A biztonságos vérellátás érdekében a Központi Logisztikai Osztály naponta 24 órában sürgısségi vér-
szállító szolgálatot mőködtet. 
A szállítás igénylése munkanapokon 06.30-tól 18.30-ig a diszpécsernél tel: 06-20-825-9981  
Munkaszüneti napokon egész nap, munkanapokon 18,30-tól 06.30-ig közvetlenül a sürgısségi vérszállí-
tó gépkocsivezetınél igényelhetı tel: 06-20-921-36-99  
A transzplantációs vérszállítást az akut sürgısségi vérszállító gépjármő látja el. 

 
Körjárati vérszállítás 
 
A klinikák vérrel történı ellátása érdekében a KLO-n munkanapokon, a 6. sz melléklet szerinti idı-
pontokban körjáratban összegyőjti a betegellátó szervezeti egységek igényléseit és küldeményeit, amit 
elszállít az Országos Vérellátó Szolgálathoz (OVSz), illetve az ott elıkészített vérkészítményeket kiszál-
lítja a szervezeti egységekhez.  
 
A vérszállítás szabályozása 
A vérkészítmények szállításánál be kell tartani 114/2000. (VI.29.) Korm. sz. r. A nemzeti vérkészlettel 
való gazdálkodás szabályairól ide vonatkozó elıírásait, illetve  az SE-GMF-BTLI-MU-06 Munkautasí-
tás/protokoll szerint kell eljárni. A szállított vérkészítmények átadását, illetve átvételét dokumentáltan 
kell végrehajtani. 
A sürgısségi és a transzplantációs vérszállítás esetén a vérszállító gépkocsi vezetıje jogosult a megkü-
lönböztetı jelzések használatára.  
A jelzések használata során köteles betartani a 12/2007. (III.13.) IRM rendelet elıírásait. A szabályok 
megszegéséért fegyelmi és anyagi felelısséggel tartozik. 

 
Akut sürgısségi mintaszállítás 

 
Akut sürgısségi mintaszállítás indul 2011. január 02.-tıl a vonatkozó jogszabályok betartásával a gyógyí-
tó tevékenység kiszolgálására. A mintaszállítást az akut sürgıs vérszállító végzi, azonos szabályok mel-
lett. 
 
A gyógyszerszállítás  
 
A gyógyszerszállítás az Egyetemi Gyógyszertár, Gyógyszerügyi Szervezési Intézettel (EGYGYSZI) 
együttmőködve a klinikáknak heti, az intézeteknek havi ütemezés szerint történik. Az ütemezést a 
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12/2010. (II. 25.) sz. fekvıbeteg ellátással kapcsolatos gyógyszerellátásról szóló szabályzat 6. sz. mellék-
lete tartalmazza. 
A szállításoknak fontos részét képezik a betegellátó szervezeti egységek napi statim rendeléseinek a ki-
szállításai. 
 
Egészségügyi és egyéb gázszállítás 

A KLO csak a Központi Raktár telephelyérıl történı kiszállításokat végzi. A szállítási igényt a 2.sz mel-
lékleten kell igényelni a kiszállítást megelızı nap 11.00 -ig. Ebben az esetben a kiszállítás 24 órán belül 
végrehajtásra kerül. Késıbbi igénylés esetén a kiszállítás csak 48 órán belül biztosított. 
A gázok szállítása során be kell tartani a 2009. évi LVIII. törvénnyel kihirdetett a Veszélyes Áruk Nem-
zetközi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” mellékletében foglaltakat, valamint 
a 9/2008. (II.22.) ÖTM r. az Országos Tőzvédelmi Szabályzat elıírásait.  
 
Izotópszállítás  

Az UN 2910 radioaktív anyag, engedményes küldeménydarabban – korlátozott anyagmennyiség, és az 
UN 2911 radioaktív anyag, engedményes küldemény – készülékek és gyártmányok megnevezéső, ma-
ximum 5 µSv/ó felületi dózisteljesítményő sugárzó anyagok, berendezések szállítása.  
A szállítás során a BTLI az egyetem Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatával összhangban jár el, ez 
alapján alkalmazza saját szállítói Sugárvédelmi Szabályzatát. 
A szállítás lehetséges az egyetem két szervezeti egysége közötti szállítás, és az egyetemen kívüli külsı 
helyszínre Budapest és Pest megye területén, illetve az egyetem objektuma és a Budapesti Mőszaki 
Egyetem között. 
Az izotópszállítás igénylése  
A 4.sz melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével munkaidıben igényelhetı. A nyomtatványt a szállítás 
megkezdése elıtt legalább 24 órával a KLO-ra faxon (1-333-45-93), vagy e-mail aláírt formában kell 
eljuttatni. 
 
Veszélyes hulladékszállítás  
 
Az egyetemen keletkezett veszélyes hulladékok elszállítása erre a tevékenységre specializálódott szak-
céggel történik a BTLI közremőködésével. 
 
Különleges kezelést igénylı egészségügyi (fertızésveszélyes) hulladék szállítása a közbeszerzésen nyer-
tes cég útján történik a BTLI szakmai felügyeletével. 
Elszámolása az SAP rendszeren keresztül, a szolgáltató által benyújtott havi összesítı számla szerint, az 
ártalmatlanításra átadott hulladékok kilogrammban megadott tömege alapján. 
 
Vegyi illetve fizikai tulajdonságai miatt veszélyes hulladékok: elszállítása erre a tevékenységre specializá-
lódott szakcéggel történik a BTLI közremőködésével. Elszámolása megegyezik az egészségügyi (fertı-
zésveszélyes) hulladék elszámolásánál leírtakkal. 
 
Röntgenvegyszer hulladékok (elıhívó, fixáló folyadék) elszállítása: erre a tevékenységre specializálódott 
szakcéggel történik a BTLI közremőködésével. Elszámolása az SAP rendszeren keresztül, a szolgáltató 
által benyújtott számla szerint, az ártalmatlanításra átadott hulladékok kilogrammban megadott tömege 
alapján. 
 
A Központi Textiltisztító és Javító Üzem szállításai 
 
A szállítások ütemezését a Textiltisztító és Javító Üzem (továbbiakban Üzem) vezetıje tervezi a KLO 
vezetıjével együttmőködve. 
Az Üzem és a klinikák közötti textilszállításokat a KLO zárt rakfelülető, emelıhátfalas gépkocsikkal 
hajtja végre. Külön gépkocsit kell kijelölni a tiszta és a szennyes textil szállítására.  
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A szennyes ruha szállítását végzı gépkocsit rendszeresen fertıtleníteni kell, amelynek  végrehajtásáért a 
gépkocsivezetı és a csoportvezetı egyetemlegesen felel. Gépkocsi meghibásodása esetén, ha a szállítá-
sokat ugyanaz a gépkocsi hajtja végre, a fertıtlenítést minden szennyes textilszállítás után végre kell 
hajtani. 
 
Központi Raktárhoz tartozó szállítási feladatok 
 
 A kiszállítások ütemezését a raktár vezetıje tervezi. A szállítások igénylése az általános anyagszállítási 
szabályok szerint történik. 

 
Postajárat 
 
Az egyetemi belsı levelezés lebonyolítására a Rektori Hivatal a KLO közremőködésével postajáratot 
mőködtet a szervezeti egységek között. A postajárat menetrendjét a Rektori Hivatal határozza meg. 
 
 
3.1.4. Kihelyezett gépjármővek  
 
Gépjármővek kihelyezésének rendje 
A KLO állományába tartozó gépjármővek szervezeti egységhez történı kihelyezése gazdasági- mőszaki 
fıigazgatói döntés alapján történhet. A kihelyezés lehet határozott, vagy határozatlan idejő. 
A kihelyezett gépjármő vezetıje a kihelyezés idıtartama alatt is a KLO állományába tartozik, a munkál-
tatói jogkört a BTLI igazgatója gyakorolja. 
A kihelyezett gépkocsi vezetıjének napi munkarendjét a kihelyezés helye szerinti illetékes vezetı hatá-
rozza meg. 
 
Elektromos betegszállító gépjármő 
- Az elektromos betegszállító gépjármő mőködıképes állapotban tartásáért, és mőszaki állapotáért a 
KLO felelıs. 
- A jármő üzemeltetését a szervezeti egységek által kijelölt, megfelelıen kiképzett betegszállítók végzik. 
- A jármő meghibásodását az üzemeltetık az üzemeltetési naplóba kötelesek bejegyezni, és errıl hala-
déktalanul értesíteni a KLO szállítási diszpécserét. 
- A KLO Szállítási és Mőhely csoport vezetıje heti 1 alkalommal a helyszínen köteles ellenırizni a jár-
mő állapotát és üzembiztonságát. Az ellenırzés tényét és megállapításait az üzemeltetési naplóba rögzíti. 
- Rendkívüli meghibásodást, illetve a jármő károsodását azonnal jelenti a BTLI igazgatójának. 
- A betegszállító gépjármő üzemeltetése során történt balesetekért, károkozásokért a gépjármővet adott 
alkalommal vezetı egyetemi közalkalmazott fegyelmi és anyagi felelısséggel tartozik. 
 
A kihelyezett gépjármő üzemeltetésének szabályai 
Az üzemeltetés során az egyetemi gépjármővek üzemeltetésére vonatkozó általános szabályokat be kell 
tartani. 
A kihelyezett gépjármő okmányokkal és üzemanyag kártyával történı ellátását, szervizelését, javítását és 
mőszaki vizsgáztatását a KLO biztosítja. 
A kihelyezett gépkocsi menetokmányait a gépkocsi vezetıje hetente 1 alkalommal köteles a KLO részé-
re elszámolásra leadni. Az általános szabályoktól eltérı üzemeltetést a GMF körlevélben szabályozza. 
 
3.1.5. Egyéb feladatok  
 
Költöztetési feladatok 
 
Az egyetemen belüli költözések szervezése és végrehajtása a BTLI feladata. Az átszállítandó berendezési 
tárgyak, felszerelési eszközök, csomagok, gépek mennyiségétıl függıen a költöztetés lehet: 
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Kisebb volumenő költöztetésnek minısül az egy- két helyiség berendezési és felszerelési tárgyainak, valamint 
az ott található egyéb, becsomagolt anyagoknak az átszállítása. 
Megrendelése az esedékesség elıtt 7 munkanappal a 4.sz melléklet szerinti nyomtatványon történik. A 
költöztetés megrendelıje köteles egyeztetni a KLO csoportvezetıjével az elszállítandó anyagok szállí-
tásra történı elıkészítésének feladatait, a szükséges csomagolóanyag mennyiséget, illetve azok biztosítá-
sának rendjét. 
 
Szervezeti egység szintő költöztetés komplett szervezeti egységek, klinikák, illetve azok részlegei, osztályai 
nagyobb részének átszállítása. Az igénylést az esedékesség elıtt legalább 60 nappal a KLO -ra kell lead-
ni. 
A költöztetést igénylı szervezeti egység vezetıje köteles felelıs, intézkedési jogkörrel rendelkezı kap-
csolattartót kijelölni az elıkészítési és lebonyolítási feladatok koordinálására. 
A költöztetés megszervezésért, a költöztetést végrehajtó szervezettel történı kapcsolattartásért a kijelölt 
KLO vezetı a felelıs. 
 
 Átmeneti tárolási feladatok 
 
 A KLO raktározási és tárolási feladatokat csak korlátozott mértékben és idıben tud végezni. Tárolási 
kapacitása csak költöztetések, illetve felújítási munkák során történı átmeneti elhelyezést biztosít. 
Átmeneti tárolásra csak becsomagolt és lezárt csomagokat, illetve a könnyen leszerelhetı tartozékok 
eltávolítása után tárolásra elıkészített eszközöket lehet leadni. Az anyagok leadása csak dokumentáltan 
történhet. A leltár felelısséget a leadási dokumentumon minden esetben rögzíteni kell. 
A lehetıségeknek megfelelıen biztosítani kell, hogy az átmeneti tárolásra leadott anyagokat, eszközöket 
a tárolás végéig ne kelljen megbontani, illetve mozgatni. Az esetleges megbontás, vagy mozgatás csak 
elızetes bejelentés után, jegyzıkönyv egyidejő felvételével lehetséges. 
 
Szelektív hulladéktárolás 
 
A BTLI a külsı és belsı klinikai telepen hulladékpapír győjtést végez. Ennek érdekében győjtı és 
tároló helyet telepített. 
A szervezeti egységek a tevékenységük során keletkezett papírhulladékot kötelesek a győjtıhelyek nyit-
vatartási ideje alatt leadni. A hulladék győjtıhelyrıl történı elszállítását térítésmentesen a BTLI biztosít-
ja. 
 
Adminisztrációs feladatok 
 
Okmánykezelés és feldolgozás 
A gépkocsivezetık által leadott menetleveleket folyamatosan fel kell dolgozni. A feldolgozott menetle-
velek adatait havonta a következı hónap 5.-ig összesíteni kell. Az összesített adatokat minden hónap 
10.-ig le kell adni a BTLI gazdasági vezetıjének. 
 
Elszámolás 
A teljesített fuvarok elszámolása a menetlevelek alapján történik. A menetleveleket az igénybevevı 
szervezeti egységek teljesítéskor leigazolják. A leigazolt menetlevél, program segítségével kerül feldolgo-
zásra. A feldolgozott adatok alapján nyert mennyiségek a szolgáltatás típusának megfelelı tarifakód 
alapján kerül kiterhelésre az adott szervezeti egység GMSZ keretére. A terhelések havi periódusban és 
összesítve is ellenırizhetıek a SAP program Y_SEP belsı elszámolások moduljában. 
A mindenkori aktuális éves díjak a BTLI honlapján tekinthetıek meg 
 
 
Vevıelégedettség vizsgálata 
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A KLO a teljesítésigazolásokkal egyidejőleg, annak mellékleteként a 5.sz melléklet szerinti „Vevıelége-
dettségi lap” kitöltésével vizsgálja a megrendelı véleményét a szolgáltatás minıségérıl. A „Vevıelége-
dettségi lap”-on rögzítetteket havonta összesítik és értékelik. 
A KLO elérhetıségei 
 
Telephelye: 1089. Budapest, VIII. ker. Diószeghy Sámuel u. 21 
Szállítási diszpécser telefonja munkaidıben: 06-20-825-9981  
szállítások megrendelése, lemondása fax: 333-45-93,email: LOGISZTIKA.BTLI@semmelweis-univ.hu  
(szállítások megrendelése, lemondása elektronikus úton) 
Vérszállító gépkocsivezetı tel: 06-20-921-36-99 
 
 
3.2. Textiltisztítás, javítás, pótlás, selejtezés 
 
A klinikák, intézetek napi mőködéséhez az alkalmazottak és a hallgatók számára szükséges tiszta 
védıruházatot, az ellátottakhoz kapcsolódó ágy és mőtéti és egyéb textíliát az Üzemeltetési és Szol-
gáltatási Igazgatósághoz tartozó Központi Textiltisztító és Javító Üzem (továbbiakban Üzem) csere-
rendszer mőködtetésével biztosítja, amely rendszernek része a szennyes textília begyőjtése és az 
elhasználódott textília javítása, részlegesen a selejtezése, és teljes körően pótlása is.  
A szolgáltatás kiterjed:  

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

• alkalmazottak és hallgatók védıruházatára, 
• az alkalmazottak munkaruházatára,  
• az egészségügyi tevékenység textil alapú szakmai anyagaira, (pelenkák, borogatók, lábzsák-

ok, haskötık, mőtıssapkák, csecsemıingek, maszkok,  
• a kollégiumok és az egyetemi üdülık textíliáira is.  

Az Üzem vállalja a szervezeti egységek függönyeinek mosását abban az esetben, ha azok alapanya-
guknál fogva alkalmasak a rendelkezésre álló gépeken történı tisztításra. Ilyen munkát a szervezeti 
egységek munkalapon történı megrendelése alapján lehet elvégezni. 
 
A textilkezeléshez kapcsolódó 10 db. nyomtatványt,  a 6. sz. melléklet pdf. formátumban tartalmaz-
za. 
 
3.2.1. Textiltisztítás 

 
A textiltisztítás igénybevétele az elızetesen egyeztetett, rendszeres idıpontban és gyakorisággal történik. 
A szolgáltatást igénylı szervezeti egység által megbízott raktári dolgozó a megállapodás szerinti helyszí-
nen számlálással átadja - a „Mosási jegyzék” szigorúan sorszámozott 3 példányos bizonylat egyidejő kiállí-
tásával – az üzem átvevı raktárosának a tisztítandó textíliákat. A szolgáltatás módosítása, vagy lemon-
dása írásban történhet.  
A textília higiénés tisztaságának védelme érdekében tilos az Üzembe fertızı beteg ruházatát a többi 
betegruházattal beküldeni. A szolgáltató jogosult a fertızött textília átvételét és szállítását megtagadni. 
Az érintett szervezeti egységnek a fertızött textíliát elızetesen az Egyetem Fertıtlenítı Állomására kell 
elküldenie, amelyek csak a fertıtlenítést követıen 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 Bır-, Nemikórtani és 
Bıronkológiai Klinika, a Pulmonológiai Klinika, és az anatómiai intézetek textíliái.  
A citosztatikumokkal szennyezıdött textíliák leadása külön átadási bizonylaton, vízben oldódó szeny-
nyes-zsákban történhet. 
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A szervezeti egység textil raktárosának feladata a leadás elıtt a szennyezett textília fajták és színek sze-
rinti csoportosítása. A textíliában maradt tárgyak okozta sérülésekért az átadó szervezeti egység textil 
raktárosa felelıs. Az átadó szervezeti egység textil felelısének a textíliát az Üzem részére történı átadás 
elıtt a számoláshoz elı kell készíteni, kötegelni és össze kell csomagolnia. Az Üzemnek higiénikus mo-
sási technológiával megfelelı tisztaságú ruházatot kell biztosítani. 
 
A mosás bakteriológiai hatékonyságát félévente ANTSZ ellenırzéssel kell ellenırizni. A csererendszer-
be vont tisztítandó textíliák az átvétel napján tiszta textíliára kerülnek kicserélésre, amelyeket helyszínre 
szállítva biztosít a szolgáltató. A csererendszeren kívül mosatott textíliák lehetıleg 72 órán belül kerül-
nek visszaadásra, elızetesen egyeztetett idıpontban. A teljesítés az igénybevevı telephelyére történı 
kiszállítással és az átadást-átvételt igazoló dokumentum aláírásával valósul meg. 
 
Az Üzem jogosult az általa ismeretlen alapanyagú textíliák tisztítását visszautasítani, vagy annak közlé-
sével vállalni, ha azok elızetesen nem kerültek próbamosásra, nem terheli felelısség a mosásnál esetleg 
keletkezı kárért. 
 
A textiltisztítás költségei a tárgyhónapot követıen kerülnek kiterhelésre, a jóváhagyott belsı elszámoló 
árakon, külön a tisztított vegyes egészségügyi textília kg-os árral, a matrac és a felmosó-fej mosás költsé-
ge db áras elszámolással. A kiterhelés az SAP rendszeren keresztül történik.  
 
 
3.2.2. Textiljavítás 

 
A textiltisztítási folyamat során a feltőnı hibák automatikusan javításra kerülnek. E folyamatban nem 
érzékelhetı javítást az „Igénylés házi mőhely munkára tömb” 3 példányos bizonylaton a varrodai cso-
porthoz történı megküldéssel lehet igényelni. A munka lemondása írásos módosítással történhet. A 
javításra átadott textíliák tiszta állapotban kell biztosítani az elvégzendı munkához. A megrendeléstıl 
eltérıen elkészült munkát az igénylınek joga van reklamálni és korrekciót kérni.  
 
A szolgáltatónak kötelezettsége a varrásra átadott textília megırzését és használható állapotú kijavítását 
elvégezni, vagy ennek hiányában selejtezéshez történı válogatást követıen pótlást biztosítani.  
A varroda új textíliákat csak elızetes üzemvezetıi engedély alapján készíthet. 
A javítási szolgáltatás teljesítése az elkészült textília átadását dokumentáló bizonylat kitöltésével és a 
szolgáltatás árának az SAP rendszeren keresztül történı kiterhelésével a tárgyhónapot követıen valósul 
meg.  
 
A szolgáltatás teljesítése az elkészült textília átadását dokumentáló bizonylat kitöltésével és a szolgáltatás 
árának SAP rendszeren keresztül történı kiterhelésével a tárgyhónapot követıen valósul meg. 
 
 
3.2.3. Selejtezési szolgáltatás 
 
A selejtezési szolgáltatást igénylı szervezeti egység igényét a „Selejt textíliák átadó jegyzéke” bizonylaton 
megküldi az Üzem Csereraktár vezetıjéhez, aki megszervezi az átvételt.  
A Csereraktár dolgozója – idıpont egyeztetést követıen – az igénylı szervezeti egység Textília raktárá-
ban átveszi a selejt állapotú textíliákat, mely átvételt dokumentál és az üzem Selejt textília raktárába szál-
lítja. Az átvételt követıen 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 a 
Textília selejtraktár készletébe áthelyezi. A tranzakcióról árukiadási bizonylat készül, melynek egy példá-
nyát a szervezeti egységnek átadásra kerül. A selejtezési szolgáltatás végzéséért nincs költségterhelés.  
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3.2.4. Textília pótlás 

 
Azok a textíliák, melyek nem tartoznak a csererendszerbe, közvetlenül a Textilraktártól igényelhetık.  
Új textília igénylését a méretek szerint és textíliaféleségenkénti bontásban „Anyagszükségleti kimutatás” 
kitöltésével és mérettáblázat csatolásával kell megküldeni. 
Az egészségügyi tevékenység szakmai anyagainak biztosítása az SAP rendszeren belül a „Központi raktár-
rendelés lista és Komissió lista” kiállításával és megküldésével teljesíthetı. A megrendelés SAP bizonylatát 
aláírva, lepecsételve el kell juttatni az Üzem részére.  
A megküldött bizonylaton igényelt textíliarendelés módosítása, lemondása írásban történhet. 
Az áru átvételekor ellenırizni kell a megrendelés szerint a szállítólevélen feltüntetett mennyiséget, féle-
séget, méretet, minıséget. A szolgáltató kötelessége a nem megfelelı áru reklamációja.  
 
Az új textíliák átadás-átvétele az Üzem Textilraktárában 8-12 óra között történik. Az új textília átvételé-
nél az igénylı szervezeti egység felelıs textília raktárosának jelen kell lenni, és az átvételt a textíliák 
mennyiségének és minıségének ellenırzése után az SAP árukiadási bizonylaton aláírásával kell igazol-
nia. A Textilraktár a szervezeti egységek részére az árukiadást az elıírt szabályok szerint az átadás-
átvétel pontos dokumentálásával biztosítja. A megrendeléstıl eltérı textíliákat a szervezet nem köteles 
átvenni. 
 
Azok a textíliák, amelyek a csererendszerbe tartoznak selejtpótlásként az Üzem Csereraktára által kerül-
nek súlyarányos tisztítás felosztása szerint az ellátó rendszerbe. 
 
Mind a Textilraktártól igényelt, mind csererendszerő textíliák költségeinek kiterhelése a tárgyhónapot 
követıen az SAP rendszeren keresztül történik. 
 
 
3.2.5. Bértextília szolgáltatás 
 
A bértextília szolgáltatást igénylı szervezeti egység a bértextília igénylését a „Bértextília mosási jegyzék” 
szigorúan sorszámozott 3 példányos bizonylat kiállítását követıen eljuttatja a Csereraktárba. A bizonylat 
alapján az Üzem értesül az igényrıl, és kiszállításra elıkészíti a bértextília mennyiséget.  A szolgáltatás 
módosítása ill. lemondása írásban történhet. 
 
A Csereraktár dolgozója az igényelt textília mennyiséget helyszíni számlálással az igénylı szervezeti egy-
ség textilraktárosának átadja és a Bértextília mosási jegyzéken az átadást dokumentálja. 
A bérleti díj elszámolás a tárgyhónapot követıen az egyéb mosodai szolgáltatásokkal egyidejőleg törté-
nik, az SAP rendszerén keresztül. A textíliák napi bérleti elszámolói áron terheli az Üzem.  
 
 
3.3. Központi Raktár 
 
Központi Raktárból csak közbeszerzési szerzıdéssel beszerzett anyagok igényelhetık. Megrendeléseket 
az SAP rendszerben a közbeszerzési szállítókkal, cikkszámokkal és rögzített árakkal kialakított rendelési 
könyv alapján lehetséges rögzíteni. Az anyagokra új cikkszámot nem lehet létrehozni.  
A Központi Raktár felel a raktári megrendelést küldı szervezeti egységek pontos, idıben történı ki-
szolgálásáért és a hatékony szolgáltatásért, köteles kezelni a ki nem elégített igény nyilvántartását. Abban 
az esetben, ha a megrendelı kéri, olyan kiszállítást is el kell végezni, amelynél a komissió nem teljes, 
biztosítani kell az ilyen igények utólagos kiegészítését, kiszolgálását. A Központi Raktár feladatait, az 
alkalmazandó bizonylatokat a Készletgazdálkodási szabályzat, a raktáron belüli folyamatokra vonatkozó 
elıírásokat az ügyviteli rend tartalmazza. 
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3.4. Parkfenntartás  
 
E szervezeti egység feladatait: 

• az egyetemi parkokban (zöldterületek karbantartása, felújítása, virágpalántákkal való ellátása, fő-
nyírás, cserjék és fák ápolása, gallyazás, favágás megszervezése),  

• üvegházban (fagyérzékeny évelık nevelése, szaporítása, egy és két nyári palánták nevelése)  
• a kertészet területén (faiskolai növények termesztése, palántanevelés) és 
• központi rendezvények díszítése keretében látja el.  

Feladata a külsı és belsı telepen a belsı utak tisztán tartása, hó eltakarítása és hintı anyag szórása a 
nem központi és igazgatósági épületek kivételével, ahol az épület körüli 1m szélességő szakasz, a mentı 
lejárók és a lépcsık tisztántartása, valamint az épületet használó szervezeti egység utca frontján lévı 
járda szakasz takarítása az adott szervezeti egység feladata. Téli idıszakban a külsı tömb területén, a 
járdákon hó eltakarítás és a szilárd burkolatú közlekedési utakon a gépi hó eltakarítás kerti traktorral, 
belsı telepen kézzel történik.  
A települési szilárd hulladékgyőjtéshez kapcsolódó öntömörítı gépek kezelése, környékének tisztántar-
tása, a parki szemetes edények ürítése, mőanyag zsákkal való ellátása szintén ennek az üzemegységnek a 
feladatát képezi. 
 
A Pulmológiai Klinika, az Ortopédiai klinika, a Mária utcai parkoló, a Ferenc téri tömb, a Puskin tömb, 
a Nagyvárad téri elméleti tömb, az Ér-és Szívsebészeti Klinika, a Kútvölgyi Klinikai Tömb, Sport tele-
pek, Kollégiumok valamint a TSK önállóan végzik a parkfenntartási feladatokat. 
 
A Parkfenntartás feladata továbbá a megfelelı összetételő és szakvizsgával rendelkezı személyzet, a 
rendelkezésre álló kertészeti eszközök üzemképes állapotának és a szükséges anyagok rendelkezésre 
állásának biztosítása. 
 
A Parkfenntartás szolgáltatásait az évszakokhoz igazodó program alapján, külön megrendelés nélkül 
végzi. Néhány, az alábbiakban felsorolt tevékenységhez külön megrendelés szükséges, amelyet az „Igény-
lés házi mőhely munkára” címő nyomtatvány felhasználásával, 2 példány kell kiállítani, illetve e-mailben, 
faxon, levélben, a felkészülésérdekében a kért teljesítési idıpont elıtt 1 héttel. A Parkfenntartás a beér-
kezett igényeket nyilvántartásba veszi és a kért idıpontban, teljesíti. 
 
Amennyiben valamely szervezeti egység igényli, a Parkfenntartás megvásárolja és kiszállítja a szükséges 
mennyiségő és minıségő szobanövényt. Szükség szerint az egységeknél, már meglévı vagy a vásárolt 
cserepes növényeiket igény esetén átülteti, gondozza. A szállítási költség az igénylı egységet terheli. 
Kertészeti segédeszközök igénylése nem lehetséges. A központi szervezetek által igényelt díszítések 
megrendelésének módja azonos a szolgáltatás igénybevételénél leírtakkal. A szervezeti egységek által 
saját rendezvényeikhez igényelt díszítés a rendkívüli szolgáltatások körébe tartozik. Rendkívüli szolgálta-
tásokat a Parkfenntartás szabad kapacitása esetén teljesít.  
A felmerülı költségek az igénylı egységet terhelik. Kapacitáshiány esetén a megrendelı egység dologi 
elıirányzata terhére külsı szolgáltatót vehet igénybe. 
A külön megrendelést nem igénylı szolgáltatás térítésmentes, a rendkívüli szolgáltatásokért a megrende-
lı  térítést nyújt. 
 

3.5.  Munkahelyi szállásszolgáltatás 
 
A közalkalmazotti jogviszonyban álló, budapesti lakóhellyel nem rendelkezı egyetemi dolgozók részére 
az Egyetem az e célra fenntartott nıvérszáláson, vagy bérelt munkavállalói hotelekben szállást biztosít. 
 
Az érintett közalkalmazottak elhelyezési kérelmüket a szervezeti egység vezetıjénél igényelhetik. 
Amennyiben a szervezeti egység támogatja az igényt, a szálláshelyet a Munkásszálló felvételi lapon 
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(7. sz. melléklet) kell megrendelni. A szállást igénylık a saját kezeléső nıvérszállón, vagy az ÜSZI-
hez tartozó Szolgáltatási Osztályon jelentkezhetnek a kitöltött felvételi lappal. A szolgáltatás le-
mondása írásban történik. A szolgáltató köteles a nıvérszállók zavartalan mőködését biztosítani, a 
bérelt munkavállalói hotelekkel megkötött szerzıdésekben foglaltakat betartani és betartatni. 
 
A beutalóval rendelkezı lakó tájékoztatásáról, az igénybevevıkrıl naprakész kimutatás vezetésérıl 
a Szolgáltatási Osztály gondoskodik, oly módon, hogy a Bérügyi Osztály részére a be és kiköltözı 
lakókról havi rendszerességgel adatszolgáltatást nyújt, amelynek tartalmaznia kell a szállást igénybe 
vevı személyek nevét, születési adatait, munkahelyét, a szállás igénybevételének vagy megszünte-
tésének idıpontját, és a munkavállalót terhelı havi térítési díjat. Az adatszolgáltatás /közalkalma-
zotti nyilatkozat alapján kerül levonásra a térítési díj. (8. sz. melléklet) 
 
A szolgáltató joga a szolgáltatást azonnali megszüntetése, ha a lakó egyetemi munkaviszonya megsző-
nik, lakáskörülménye megoldódik, vagy ha a nıvérszálló házirendjét súlyosa mértékben megszegi. A 
Szolgáltatási Osztály jogosult akár költségkímélés címén az összeköltöztetésre, illetve karbantartás, vagy 
felújítás címen átköltöztetésre. 
 
A szolgáltatást igénybe vevınek joga van a szolgáltatást nyújtó által biztosított összes szolgáltatás ren-
deltetésszerő használatára. Az egyetem saját, illetve bérelt hotelek között választani, amennyiben mun-
káltatója vállalja a választott szálláshely térítési díját. Jogában áll vendéget fogadni a szálláshelyeken biz-
tosított klubhelyiségekben, illetve részére vendégszobát igényelhet a mindenkori térítési díj ellenében. 
Köteles a szálló házirendjét ismerni, és maradéktalanul betartani, az átvett leltári tárgyakat hiánytalanul 
megırizni, kiköltözéskor visszaszolgáltatni. Kárvállalási nyilatkozatot a 9. sz. melléklet tartalmazza. A 
bizonyíthatóan okozott kárért anyagi felelısséggel tartozik. 
A munkáltatót terhelı költség az SAP rendszeren keresztül havonta kerül kiterhelésre a szervezeti 
egységekre az igénybe vett szolgáltatási napok, ill. a napidíj alapján. 
 
3.5. Mőszaki szakvélemény készítés 
 
Abban az esetben, ha szervezeti egység jogosult a beruházást, felújítást vagy mőszert saját hatáskörében 
elvégezni, beszerezni abban az esetben díjazás ellenében mőszaki szakvélemény készítést rendelhet meg. 
A díjazás nagysága a bruttó bekerülési összeg 0,5 %-a, melyet vagy az igénybevevı térít, vagy egy erre a 
célra létesített központi keretbıl lehívható az összeg. A kiterhelés az SAP rendszeren keresztül történik. 
 
 

4. VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK 
 
 
4. 1. Energia és közmő-szolgáltatások   
 
Az Egyetem villamos energia-, víz- csatorna-, gáz- és hıenergia szolgáltatásának mőszaki, pénzügyi- és 
jogi feltételeit, az adott energia vagy közmőszolgáltatást nyújtó társaságokkal kötött szerzıdések rögzí-
tik. Az energia-, közmő-szolgáltatási szerzıdéseket, valamint az esetenként ezekhez kapcsolódó kivite-
lezési szerzıdéseket az ÜSZI-n belül mőködı Üzemeltetési Osztály kezeli, valamint monitoring tevé-
kenységén keresztül kontrollálja a szerzıdésekben rögzített feltételek teljesülését. A magyarországi 
energia piaci liberalizáció következtében az Egyetem jogosult – illetve földgáz esetében a 20 m3/h-nál 
nagyobb teljesítményő fogyasztási helyek tekintetében köteles – a szabadpiacról vételezni. Az új gáz, 
illetve villamos energia törvények a régi közüzemi szolgáltatás és közüzemi szolgáltató fogalmakat meg-
szüntették, helyettük az Egyetemes szolgáltatás, illetve az Egyetemes szolgáltató fogalmakat vezették be. 
 
Villamos energia esetében a szolgáltatás igénybevételére a Hálózathasználati szerzıdés (szabadpiactól 
független, a rendszer üzemeltetıjével kötendı), Hálózatcsatlakozási szerzıdés (szabadpiactól független, a 
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rendszer üzemeltetıjével kötendı), vagy a villamos energia vásárlására Egyetemes szolgáltatási szerzıdés 
(jelenleg ez hatályos) Villamosenergia-kereskedelmiszerzıdés (2011-ben tervezett) keretében van lehetıség. 
 
Földgáz esetében a szolgáltatás igénybevételére az Elosztói csatlakozási szerzıdés (szabadpiactól függet-
len, a rendszer üzemeltetıjével kötendı) a földgáz vásárlására Egyetemes szolgáltatási szerzıdés (20 m3/h 
fogyasztási hely alatt) és a földgáz-kereskedelmiszerzıdés (20 m3/h fogyasztási hely felett) keretében 
kerülhet sor. 
 
Ivóvíz esetében Víz-szolgáltatási szerzıdés és Szennyvíz-elvezetési szerzıdés keretében biztosítjuk a 
szolgáltatást. 
 
Vásárolt hıenergia esetében távhı-szolgáltatási szerzıdés Hıszolgáltatási szerzıdés a szolgáltatás 
igénybevételének kerete. 
 
A fogyasztói igények változását/megszőnését írásban kell jelezni az Üzemeltetési Osztály részére, aki 
ennek alapján kezdeményezi a vásárlási/szolgáltatási szerzıdéses értékek módosítását, illetve megszün-
tetését. A vonatkozó jogszabályok alapján a szerzıdéses értékekben történı változás, különbözı jog-
címő díjfizetési kötelezettséggel járhat, amelyet az adott szervezeti egységnek kell viselnie. Az Üze-
meltetési Osztály követi a vonatkozó jogszabályi változásokat, kontrollálja a szerzıdésekben foglalt 
feltételek teljesülését, a számlák megfelelıségét. A különbözı energia/közmő hálózaton történı terve-
zett üzemszünetrıl írásban értesíti az érintett szervezeti egységeket.  
A szerzıdések 1 eredeti példányának tárolása nyomtatott és digitalizált formában az ÜSZI-n történik, 
továbbá elérhetıek és megtekinthetıek az Egyetem Intranet hálózatán is. 
 
Elszámolás 
Az energia, illetve közmő költségek adattárolása, adatelemzése, archiválása és nyomon követése az 
Energo-Soft Számítógépes Energiagazdálkodási és Költségkezelıi Információs rendszer segítségével 
történik. Az adatok bevitele (adatrögzítése) az energia- vagy közmőszolgáltatók által megküldött szám-
lák alapján, vételezési helyenként (mérınként) és energia, illetve szolgáltatás szerint történik. A fogyasz-
tott mennyiségek és fogyasztások költsége két különbözı idıszakra kerülnek rögzítésre: a fogyasztás 
idıszakára és a pénzügyi teljesítés idıszakára, tekintettel arra, hogy egy adott tárgyhavi fogyasztás pénz-
ügyi teljesítése csak a következı hónap(ok)ban történik. Egy felhasználási hely egy épületet, épület-
együttest vagy klinikai tömböt jelent. Egy felhasználási helynek (fıleg a nagyobb klinikai tömbök eseté-
ben) több vételezési helye (elszámolási fogyasztásmérıje) is lehet, amelynek elszámolása, így nyilvántar-
tása is külön-külön történik. 
Az energiaköltségek felosztása/kiterhelése költséghely alapú elszámolást alkalmaz. Az Energo-Soft 
program által történı energiaköltség- 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 fel-
használási helyek esetében (jellemzıen a nagyobb klinikai tömbök) egy-egy költséghely/szervezeti egy-
ség energiafogyasztását és költségét az Energo-Soft szoftver számolja ki az Üzemeltetési Osztály által 
Excel táblázatban kidolgozott ún. osztóhálóban rögzített matematikai összefüggések alapján.  
A költségfelosztás közvetett és irányított meghatározását az teszi szükségessé, hogy nem minden költ-
séghely rendelkezik önálló elszámolási mérıvel, továbbá vannak olyan költséghelyek, amelyek több fel-
használási helyen, illetve több épületben is jelen vannak, valamint vannak a közösen használt energiák 
(közös területek főtése, világítása, közvilágítás.  
Az osztóhálóban rögzített módszer, hogy elıször a számlán is rögzített vételezési helyek fogyasztási és 
költségadataiból levonásra kerülnek az al-mérıkön mért fogyasztások, illetve az ebbıl egyenes arányban 
számított költségek, majd az így kapott maradék felosztásra kerül az önálló méréshellyel nem rendelke-
zı költséghelyek fogyasztási adatai, energiaköltségei között. A felosztás az önálló méréssel nem rendel-
kezı költséghelyek között a költséghelyek felhasználási helyen vagy épületen belül elfoglalt területe alap-
ján történik.  
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A kiterhelések az energia fogyasztások pénzügyi teljesítését tartalmazzák, ezért azok a tárgyhó-
hoz képest egy vagy több hónap eltéréssel jelennek meg. A havi adatok a felosztást és annak ellenırzé-
sét követıen továbbításra kerülnek az SAP rendszerbe való feltöltéshez.  
A gazdasági vezetıknek az SAP rendszerben a „belsı elszámolás” riport szolgáltat energia fajtánként 
lekérdezési lehetıséget, amely értékben és naturáliában is bemutatja az adott havi, illetve kumulált ada-
tokat. A szervezeti egységek a kiterhelésekkel kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket az Üzemeltetési 
Osztály felé intézhetik.  
A költséghelyek/szervezeti egységek mőködési alapterületében, felhasználási helyszínén, mérésében 
történı változásokról a szervezeti egységek, míg az esetleges költséghely kódok megváltozását a Kont-
rolling Igazgatóság tájékoztatja az Üzemeltetési Osztályt. 
 
 
4.2. Karbantartás 
 
A különbözı karbantartási, hibaelhárítási feladatok az Egyetem épület és eszközállományának állag-
megóvását, kármegelızését, élettartam növelését és mőködési biztonságát szolgálják. A karbantartás a 
tervszerő megelızı karbantartási (TMK) feladatokat és az eseti, nem tervezett hibaelhárításokat foglalja magá-
ban. A karbantartási feladatokat a Létesítménygazdálkodási Szabályzatban foglalt elıírások figyelembe-
vételével kell végezni. 

A különbözı karbantartási területek és az ehhez tartozó szerzıdések: 

• Épület karbantartás, hibaelhárítás 
• Hőtı-szellızı rendszerek karbantartása, hibaelhárítása 
• Kazánházi fıberendezések karbantartása, hibaelhárítása 
• Villamos fıelosztók, fázisjavítók karbantartása, hibaelhárítása 
• Liftek karbantartása, hibaelhárítása 

 
A karbantartási szerzıdések megkötésére közbeszerzési eljárás keretében kerül sor, így módosításu-
kat, díjak megváltoztatását a közbeszerzési szerzıdés szabályozza, amelyek az Egyetem minden szerve-
zeti egységére egységesen érvényesek.  
A szerzıdésekkel megegyezı tartalmú egyedi szerzıdések nem köthetık. Az Üzemeltetési Osztály fel-
adata az új karbantartási, hibaelhárítási szerzıdések kötésére irányuló pályázatok elıkészítése, a már 
megkötött szerzıdések esetleges módosításainak elıkészítése, a szerzıdésszerő teljesítések ellenırzése, 
nyomon követése, amelynek érdekében rendszeres konzultációt folytat a karbantartást végzı vállalkozá-
sokkal és a szervezeti egységek képviselıivel. A szerzıdések 1 eredeti példányának tárolása nyomtatott 
és digitalizált formában az ÜSZI-n történik, elérhetıek és megtekinthetıek az Egyetem Intranet hálóza-
tán. 
Az energia- és közmőszolgáltató rendszereket, hálózatokat érintı vagy speciális hibaelhárítási 
feladatok kizárólag az Üzemeltetési Osztály bevonása mellett történhetnek. 
 
 
4.3.  Települési szilárd hulladék kezelése  
 
Az Egyetem, a területén keletkezett települési szilárd hulladékot (kommunális hulladék, továbbiakban 
hulladék) a Fıvárosi Közterület-fenntartó Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerzıdés alapján szállíttatja el. 
A szolgáltatás teljesítése a közszolgáltatási szerzıdésben foglalt rendszerességgel és mennyiségben tör-
ténik. A szállításához megfelelı mennyiségő konténert a szerzıdés alapján a szolgáltató biztosítja. A 
szolgáltató és az Egyetem jogai és kötelezettségei a közszolgáltatási szerzıdésben rögzítésre kerültek, az 
egyetem illetékes egységeinek joga a megfelelı színvonalon történı szolgáltatás megkövetelése, kötele-
zettsége a szállításhoz szükséges belsı útvonalak akadálymentes biztosítása, a közszolgáltatási szerzıdés 
elıírásainak teljesítése.  



 

 

17 

A szolgáltatás rendszerességének és a konténerek méretének, darabszámának módosítása minden év 
január 31. valamint július 1. leadott igények alapján lehetséges. A szolgáltatással kapcsolatban kért mó-
dosítást, vagy panaszbejelentést az ÜSZI-nek írt levélben, vagy e-mailben kell megtenni.  
A hó eltakarítás az FKF Zrt-vel kötött szolgáltatási szerzıdés keretében történik. Nem tartozik ebbe a 
körbe a parkolók és a nem központi igazgatási épületek körüli járdák, lépcsık feljárók tisztítása és síkos-
ság mentesítése, amelyhez szükséges anyagbeszerzés központilag, kizárólag az ÜSZI-n keresztül történ-
het. 
A szervezeti egységek csatlakozhatnak a BTLI Környezetvédelmi Osztálya által koordinált költségmen-
tes szelektív hulladékgyőjtéshez, amelynek keretében négy frakció elkülönített győjtése valósulhat meg: 
többrétegő italos karton (Tetra Pak csomagolás), PET palack (üdítıs, ásványvizes palack), kisebb meny-
nyiségő irodai papír, fém italos doboz hulladék. A Fe-Group Invest Zrt.-vel kötött megállapodás értel-
mében a cég vállalja igény szerinti mennyiségben a szelektív győjtéshez szükséges győjtıállványok (mére-
tei: 68*48*97 cm), valamint hozzájuk tartozó cserezsákok díjmentes kihelyezését, továbbá a szelektíven 
győjtött hulladék térítésmentes elszállítását.  
 
Elszámolás 
Az SAP rendszeren keresztül, az FKF szolgáltató által benyújtott számla alapján, részben a tényleges 
igénybevétel, az öntömörítıknél pedig a megállapodás szerinti mennyiségi bontásban kerül kiterhelésre 
a szervezeti egységekre, kivéve a budai klinikákat, telephelyeket az ETK és a TS K-t, amely helyekre 
közvetlenül szóló számlát készít a szolgáltató.  
A FE-GROUP Zrt szolgáltatása ingyenes.  
A hó eltakarítás a külsı szolgáltatások keretérıl, majd SAP rendszerben történı átterheléssel történik 
az érintett szervezeti egységek közötti felosztás alapján.  
A veszélyes hulladékok elszámolási rendjét a Környezetvédelmi Szabályzat tartalmazza.  
 
 
4.4.  Épülettakarítás 
 
Az Egyetem épületeinek takarítását közalkalmazottak vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásával külsı 
takarító cégek végzik. Azok a szervezeti egységek, amelyek az épülettakarítást saját alkalmazottakkal 
látják el a minıség ellenırzést is saját hatáskörben biztosítják. Az ÜSZI részt vesz a közbeszerzési eljá-
rások elıkészítésében, és a szerzıdések ideje alatt folyamatos segítséget nyújt a szervezeti egységeknek a 
takarítás minıségellenırzésben és minden a takarítással kapcsolatosan felmerülı kérdés megoldásában. 
Évente több alkalommal bejárást kezdeményez az épületet takarító cég vezetıje és a klinika takarítás 
ellenırzésével megbízott munkatársa részvételével. Negyedévente monitoring értekezletet hív össze, 
amelynek keretében a klinikák által kitöltött adatlapok feldolgozásával elemzi, minısíti a takarítók mun-
káját, ütközteti a takarító cég és az adott szervezeti egység véleményét. A minıség javítása érdekében 
megállapított tennivalók elvégzésére határidıt állapít meg, melynek betartását a következı megbeszélé-
sen ellenırzi. 
 
 
4.5.  Élelmezés 
 
Az élelmezési rendszer a kiszervezett élelmezési szolgáltatásból és az Egyetem keretein belül saját keze-
lésben mőködı I. sz. Szülészeti Nıgyógyászati Klinika, Transzplantációs Klinika élelmezési üzemei 
élelmezési feladataiból áll.  
A kiszervezett élelmezési szolgáltatás területei az ellátotti, az alkalmazott-hallgatói és az óvodai étkezte-
tés. 
A szolgáltató az ellátottak részére napi háromszori étkezést biztosít, melybıl a reggeli és a vacsora hideg 
élelem, míg az ebéd meleg étel. A gyermekosztályok számára, valamint a diabeteses étrendő betegeknek 
a szolgáltató üzemeltetı a három fı étkezésen kívül még kettı kis étkezést (tízórai, uzsonna, illetve utó-
vacsorát) is szolgáltat. A szolgáltató a gyógyászati alapétrendet, könnyő-vegyes étrendet és diétás étele-
ket biztosít. Az étlapszerkesztésnél a 67/2007. (VI.10). GKM-EÜM- FVM- SZMM együttes rendeleté-
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nek irányelvei kötelezı érvényőek. A vállalkozó a szolgáltatást az Egyetem diéta törzse alapján biztosít-
ja. 
A szolgáltatást diétaféleségenként és naponta írásban, elektronikus úton kell megrendelni. A megrende-
lés folyamatát az egyetemi intraneten közzétett SAP értesítés szerinti „Ételrendelési protokoll” szabá-
lyozza. A vállalkozó biztosítja a szolgáltatás mennyiségi, minıségi átvételét, melyet a megrendelı dieté-
tikai szolgálata köteles elvégezni.  A szállítás naponta szigorúan szabályozott logisztikai terv szerinti 
idıpontban történik.  Az átadás, átvétel, tálaló lista alapján annak aláírásával kerül dokumentálásra. 
A szolgáltató az óvodai gyermekek részére tízórai, ebéd és uzsonnaétkeztetést szolgáltat, a diétát igénylı 
gyermekek részére biztosítja a diétás étkeztetés is.  
A szolgáltatás teljesítése az igénybevevı telephelyén történı kiszállítással és az átadást- átvételt igazoló 
dokumentum aláírásával valósul meg. 
 
Az élelmezés szolgáltató általi teljesítését monitoring tevékenység keretében az Üzemeltetési és Szolgáltatási 
Igazgatóság élelmezési referense és igazgatója végzi. 
 
Az Egyetem keretein belül mőködı élelmezési üzemek esetében az élelmezési rendszer egyéni élelmezé-
si szolgáltatást nyújt a gyógykezelésben részesülı betegek számára közvetlenül a klinika keretein belül 
mőködı konyha közremőködésével egyéni tálcás tálalási rendszeren keresztül.  
 
Elszámolás 
A szolgáltató, a tárgyhónapot követı hónap elsı hetében megküldi a havi számlát és annak mellékletét 
képezı számlarészletezıt a Pénzügyi Igazgatóságára. A számlamellékletet a szolgáltatónak elektronikus 
formában is meg kell küldeni az élelmezési referens részére. A számla mellékleteit az igénybe vevı szer-
vezetek kötelesek elızetesen leigazolni.  
Az élelmezési számlák kiterhelését a Kontrolling Igazgatóság Gazdasági és Informatikai Osztálya végzi 
a SAP informatikai rendszerén keresztül. Az alkalmazottak az elıfizetéses menüjegyeket az étterem 
pénztárában vásárolhatják meg a tárgyhetet megelızı hét kijelölt napján. A szolgáltató lehetıséget biz-
tosít az alkalmazottak részére az általa üzemeltetett önkiszolgáló éttermekben „a la carte” étkezésre.  
Az óvodai élelmezés elszámolása szolgáltató a megrendelıvel történı adategyeztetés után a tárgyhó-
napot követı hónap elsı hetében megküldi a havi számlát és annak mellékletét a Pénzügyi Igazga-
tóságra. A kiterhelés a SAP informatikai rendszerén keresztül valósul meg. 
 
 
4.6. Egészségügyi gázok  
 
A palackos gázok szállítása munkanapokon 7 – 10 óra között a szerzıdéses partnerektıl árubeszerzés a 
megrendelések alapján történik.  
Cseppfolyós nitrogén szállítása csak szerdán délelıtt történik a kedd 11 óráig beérkezett megrendelések 
alapján.  
A cseppfolyós oxigén szállítása megrendelés szerint elıre nem rögzített ütemezésben történik.  
A Diószeghy utcai telepre beszállított palackos egészségügyi gázokat a Szolgáltatási Osztály a szervezeti 
egységek megrendelései alapján azonnal, de legkésıbb 24 órán belül szállíttatja. A palackos gázokra 
vonatkozó megrendeléseket munkanapokon 7 – 11 óráig a telepvezetıi faxra, 24 órával a szállítást meg-
elızıen kell leadni. A bejelentett igényeket naponta a gázszállító tehergépkocsi 10 óra után teljesíti. A 
fuvarmódosítás, illetve a fuvarlemondás, legkésıbb a tárgynapot megelızı nap 13 óráig telefonon, vagy 
faxon történhet.  
A Szolgáltatási Osztály kötelessége a megfelelı raktárkészletrıl gondoskodni a zökkenımentes szállí-
táshoz, megrendelések fogadása és azok idıre történı kiszállíttatása. Közvetlen kiszállítás esetén, az 
egyedi azonosítókat tartalmazó szállítólevél, átvételt igazoló másolatát a megrendelı szervezeti egység a 
megküldi az ÜSZI részére. A megrendelés az egészségügyi gázokra vonatkozó MIR Munkautasítási pro-
tokoll betartásával lehetséges.  
A megrendelı lapokat a 13. sz. és a 14. sz. mellékletek tartalmazzák. 
 



 

 

19 

 
Elszámolás 
A szolgáltatási szerzıdés szerint az Egyetem illetékes egységeinek joga a megfelelı színvonalon történı 
szolgáltatás megkövetelése, kötelezettsége a szolgáltatási szerzıdés elıírásainak teljesítése. 
 
A Diószeghy utcai telepvezetı havonta történı adatszolgáltatása alapján a Szolgáltatási Osztály összeg-
zi. A megrendelt szolgáltatás szervezeti egységenként az SAP rendszeren keresztül kerül kiterhelésre. 
Budai telephelyő szervezeti egységek és a Transzplantációs és Sebészeti Klinika számára palackos gázt a 
gyártó-forgalmazó közvetlenül szállít. Közvetlen szállítást igényel továbbá a cseppfolyós nitrogén és 
cseppfolyós oxigén megrendelése is.  
A beérkezett számlát az ÜSZI a szállítólevél alapján beazonosítja, leigazolja, visszaküldi a Pénzügyi 
Igazgatóságra és a kiterhelést a Kontrolling Igazgatóságnak továbbítja.  
 
A Diószeghy telepre érkezı gázokat az ÜSZI munkatársa veszi át számlával, szállítólevéllel, bizonylattal 
együtt. Gondoskodik a palackonkénti azonosításról és a megrendelı szervezeti egység számára történı 
kiszállításról. A kiszállításhoz mellékeli az eredeti megrendelılap másolatát, valamint az egyedi palack-
azonosítókat és gyártási számokat tartalmazó gyártói mőbizonylatot. A számlát szállító a szállítási cím és 
mennyiségek, vagy a szállítólevél számának feltüntetésével küldi meg. A szállítólevélen feltüntetésre 
kerül a gáz megnevezése, a palack mérete, a töltetnagyság, az ár, a palackok egyedi azonosítója és ára, 
valamint a teljesítési cím.  
A gázforgalmazó, mint feladó kiállítja a szállítólevelet és rakományösszesítı fuvarlevelet, amelynek bir-
tokában a szállítást dokumentálják. A szervezeti egységhez érkezı árut a megrendelı megbízottja veszi 
át a klinikai gyógyszerész vagy gyógyszertári asszisztens felügyelete mellett, aki gáz fajtánként nyilvántar-
tást vezet az egyedi palackazonosítók és gyártási számok alapján. Csak érvényes szavatossági idejő és 
hibátlan, egyedi azonosítóval és mőbizonylattal ellátott palackot vehetı át. 
 
 
 
5. ZÁRÓ RENDELKEZÉS  
 
 
A Szolgáltatási szabályzat 2011. január 1. napjától lép hatályba, ezzel egyidejőleg a Szenátus 102/2006. 
(XI. 30.) határozatával kiadott Szolgáltatási szabályzat érvényét veszti. 
 
 
Budapest, 2010. december 16. 
 

Dr. Tulassay Tivadar 

rektor 
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1. sz. melléklet 
 

    SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI IGÉNYLİ LAP 
 

 
IGÉNYLİ SZERVEZETI EGYSÉG 

MEGNEVEZÉSE 
 

KAPCSOLATTARTÓ NEVE KAPCSOLATTARTÓ ELÉRHETİSÉGE 

VEZETİI 
1-4 Fİ 

KIS LÉTSZÁMÚ 
1-8 Fİ 

NAGY LÉTSZÁMÚ 
8 Fİ FELETT 

VIP 
SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS 

    

INDULÁS HELYE ÉRKEZÉS HELYE 

INDULÁS IDEJE ÉRKEZÉS IDEJE 

ÚTVONAL PONTOS MEGHA-

TÁROZÁSA KÖZVETETT ÁL-

LOMÁSOKKAL 

 

IGÉNYBEVÉTEL IDİTARTA-

MÁNAK MEGHATÁROZÁSA 
 

 A SZABÁLYZAT 2.1.2 PONTJA  

SZERINTI KÜLÖNLEGES IGÉ-

NYEK 

 

 
VISSZAIGAZOLÁST A BTLI KLO TÖLTI KI 
KIÁLLÁS HELYE ÉS IDEJE  

ÚTVONAL  

BTLI  KLO ALÁÍRÁS, DÁTUM  

 
A normál szállítás igénylése legalább a szállítást megelızı 3 munkanappal történhet. 
Kiemelt fontosságú (VIP) szállítás esetén a szállítási igényt az esedékesség elıtt 7 munkanap-
pal kell megadni. 
Az osztály a bejelentéstıl számított 24 órán belül a rendelést visszaigazolja. 
Az igénylés lemondása: az indulási idıpontot megelızı 48 órán túl a lemondás térítésmentes, 48 órán 
belül a logisztikai ügyviteli díj megtérítésével történik. 
A szállítás lemondás elmulasztása esetén: ha a gépjármő az igénybevételre kiáll, a térítési díj egye-
temi gépkocsi esetén az 1 napi igénybevétel díja, külsı szolgáltató esetén a szolgáltató által számlázott 
díj logisztikai ügyviteli díjjal növelt összege 
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2. számú melléklet 

 
TEHERSZÁLLÍTÁSI MEGRENDELİ LAP 

 
Az igénylı szervezeti egység  
megnevezése 

 

                     Neve           Telefonszáma  
A kapcsolattartó    

A szállítandó anyag megnevezése Darabszám (db) 
       

 Becsült súly (kg)  Esetleges extra 
méret (sz×h×m) 

    

Kiállás helye      Ideje (év, hó, nap)                 Óra, perc 
   

 
Célállomás részletes megnevezése 

 

     Ideje (év, hó, nap)                 Óra, perc  
A fuvar felvétel    

 
A fuvarokat a szállítás megkezdése elıtt 24 órával a Diszpécser szolgálatnál meg kell igényelni. 
 
 
 
                                                                    PH. 
         ……………………………….. 
                                                                                                                         megrendelı 
                                                                                                           (szerv egys. vez., gazd. vez.) 
 
Visszaigazolás Diszpécserszolgálat tölti ki! 
 
A FENTI MEGRENDELÉST VISSZAIGAZOLOM. 
 
 
Budapest, 20… év. … hó. … nap.                                                        ……………………….. 
                                                                                                                      felvevı aláírása 
 
 
                                                                   PH. 
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                                                                                                             3. sz. melléklet 

VÉRSZÁLLÍTÁS KÖRJÁRAT MENETREND 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indulási idıpontok 
 

 
Klinikák 

 

8:45 12:45 17:45 Urológiai  Klinika 

8:50 12:50 17:50 Neurológiai Klinika 

8:55 12:55 17:55 II. sz. Szülészeti és Nıgyógyászati Klinika 

9:00 13:00 18:00 
Radiológiai Klinika 

II. sz. Szülészeti és Nıgyógyászati Klinikával 
 közös helyen 

 
I. sz. Sebészeti Klinika 

9:05 13:05 18:05  
Fül-Orr-Ggégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika  

I. sz.  Sebészeti 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. Szülészeti és Nıgyógyászati Klinika 

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

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

 
RADIOAKTÍV ANYAG KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSÁNAK IGÉNYE 

 
A kitöltött lapnak a szállítás elıtt legalább 24 órával kell megérkezni a BTLI KLO Diszpécser 
szolgálatához, faxon (1-333-4593), vagy e-mail (LOGISZTIKA.BTLI@semmelweis-univ.hu) 
aláírt formájában. 
Igénylı tölti ki: 
Küldı intézmény (intézet, egység címe, átadás pontos címe, átadó személye, telefonszáma): 
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
Sugárvédelmi megbízottja (név, telefon): 
 .......................................................................................................................................................  
Küldemények száma: ….. 
Az egyes küldemények jellemzıi (ezekkel az elıkészítı ellátja az egyes küldeményeket, a fel-
adó és címzett megjelölésével együtt) 
 Nuklid Aktivitás 

(Bq) 
Fiz.-kémiai forma 
(zárt/ nyitott stb.) 

Halmazáll. Csomagolás Méret Megjegyzés 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        
 
Címzett (intézet, egység megnevezése, épület stb. pontos címe, átvevı személye, telefonszá-
ma): ....... 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.................... 
Sugárvédelmi megbízottja (név, telefon):  .................................................................................. 
Rad. anyag tárolási engedély száma és érvényessége: 
.................................................................... 
Költségviselı: ................................................................................................................ 
A szállítás kért idıpontja (nap, óra, elızetesen egyeztetve a BTLI-KLO-val Tel:06-20-825-9981): 
...................................... 
 
Budapest, 201.. - .... - ..  - ....... . 
Aláírások: 
Átadó részérıl: 
..............................  ....................................  ................................... 
Átadó személy  Sugárvédelmi megbízott  Intézet/egység vezetıje 
 
Címzett részérıl: 
.............................  ....................................  ................................... 
Átvevı személy  Sugárvédelmi megbízott  Intézet/egység vezetıje 
 
Megjegyzések a pótlapon (pótlapok száma: ...) 
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5. sz. melléklet 

VEVİ  ELÉGEDETTSÉGI  LAP 

 
A szállítási szolgáltatások értékelésérıl: 
 
Megrendelı szervezeti egység:………………………………………………………… 
 

1. A kiállás pontossága     
 

2. A gépkocsivezetı megjelenése, udvariassága.   
 

3. A gépkocsi állapota.(tisztasága, felszereltsége)   
 

4. A feladatvégrehajtás szakszerősége, pontossága 
 

 
Észrevételek, pozitív és negatív tapasztalatok leírása………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
 
Budapest, 20….év………………….hó…….nap 
 
 
 
 
     Ph.    …………………………… 
 Megrendelı képviselıje 

 
 

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

 
 

…………po

…………po

…………po

…………po



 

 

25 

 
6. sz. melléklet 

 
 
 
 
 
 
 
 
A textilkezeléshez kapcsolódó 10 db nyomtatvány pdf formátumban külön csatolva 
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7. sz. melléklet 

SEMMELWEIS EGYETEM 
Üzemeltetési és Szolgáltatási Igazgatóság 
Szolgáltatási Osztály 
________________________________________________________________________________ 

Központi Nıvérszálló                                                      Bérelt munkavállalói szálló 

1083 Budapest, Illés utca 15.                                             Ügyintézı: 1085 Bp. Rökk Sz. u. 13 
Telefon/fax:  210 5322,házi:   60590                                 Telefon/fax:266 1865, házi: 57807 
 
 

MUNKAHELYI  SZÁLLÁS  F E L V É T E L I   L A P 

 
 
Név:……………………………………………………..Szem. ig. szám:………………………….. 
 
Szül.hely:…………………………………év…………hó…………………………nap………. 
 
Anyja neve:……………………………………………………………………………………... 
 
Egyetemi munkahelye:………………………………………………………………………….. 
 
Egyetemi közalkalmazotti jogviszonyának kezdete:…………………………………………… 
 
Munkaköre……………………………………………………………………………………… 
 
Lakóhelye:………………………………………………………………………………………. 
 
Munkavállalás lejártának ideje:………………………………………………………………… 
 
A közalkalmazott a munkásszálló házirendjét magára nézve kötelezınek ismeri el, ellenkezı 
esetben a munkásszállást el kell hagynia. 
 
 
       …………………………………………. 

közalkalmazott 
 
Az Egyetem által fenntartott, vagy bérelt munkásszállón (nıvérszállón) térítési díj ellenében csak az 
egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló, budapesti lakóhellyel nem rendelkezı, közalkalmazott 
helyezhetı el. 
 
Fentiek ismeretében a dolgozónk munkásszálláson történı elhelyezését javasoljuk. 
 
Budapest, 20   .év……………..hónap…….nap 
 
 
 
……………………………………….                ………………………………………………. 

intézetvezetı                     PH.                            gazdasági vezetı 
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8. sz. melléklet 

 
 
 
 
 

NYILATKOZAT 
 

térítési díj levonására 
 
 
 
 
Alulírott ………………………………………………..Szem. ig.szám:……………………… 
 
Anyja neve:……………………………………………………………………………………… 
 
A Semmelweis Egyetem…………………………………………….….szervezeti egységének közal-
kalmazottja, hozzájárulok, hogy illetményembıl, illetve táppénzembıl levonásra kerüljön a szállás elhe-
lyezési térítési díja 
 
 
                                                 ………………..Ft/hó. 
 
Jelen nyilatkozatom ………év,………………hó…………….napjától, a szállóról történı kiköltözésem 
napjáig érvényes. 
 
 
 
Budapest,…………………………. 
 
 
 
                                                                                          …………………………………….. 
                                                                                                     közalkalmazott 
 
……………………………………. 
Szolgáltatási Osztály képviselıje 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SEMMELWEIS EGYETEM 

Gazdasági M őszaki Fıigazgatóság 

Üzemeltetési és Szolgáltatási Igazgatóság 
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9. sz. melléklet 
 

 
 
 
 
 

KÁRVÁLLALÁSI NYILATKOZAT 
 
 
 
 
 

Alulírott…………………………………………………./szig. szám:…………………………………………. 
 
Anyja neve:……………………………………………………………………………………………………… 
 
 a Semmelweis Egyetem…………………………………………………………………………………………… 
 
szervezeti egységének közalkalmazottja a munkavállalói szállás házirendjét magamra nézve kötelezınek 
ismerem el, ellenkezı esetben a munkavállalói szállást el kell hagynom. 
 
A tőzvédelmi elıírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a szobákban tilos a dohányzás. 
Önkényesen nem költözöm át másik szobába, de az Egyetem érdekének megfelelıen, az ÜSZI 
munkatársának felkérésére 72 órán belül átköltözöm az újonnan kijelölt szobába.  
 
A leltári tárgyakban keletkezett, bizonyíthatóan általam okozott kárért, kártérítési felelısséggel tarto-
zom. 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy illetményembıl az okozott kár értéke levonásra kerüljön. 
 
 
 
Budapest, 20. …………………… 
 
 
                                                                                                                  

                                                                                                
…………………………… 

                                                                                                                              Közalkalmazott 
 
……………………………… 
Szolgáltatási Osztály képviselıje 
 
 
 
 

 

SEMMELWEIS EGYETEM 

Gazdasági M őszaki Fıigazgatóság 

Üzemeltetési és Szolgáltatási Igazgatóság 
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10. sz. melléklet 

 
Semmelweis Egyetem                                                           Értékelési hónap:  
Üzemeltetési és Szolgáltatási Igazgatóság                                          Beküldési határidı: 

 
 

Megrendelıi elégedettség mérési kérdıív 
karbantartói tevékenységének értékelése 

 
Kitöltı szervezeti egység neve: ………………………………………………………………….. 
 
Kitöltı neve, telefonszáma: ……………………………………………………………………… 
 
Az elvégzett munkák jellege Összeg Ft 
   hibajavítás  
   karbantartás  
   felújítás  

 
Az értékelés a hónap során befejezett munkákra vonatkozik. 
 
Min ısítés szempontjai és értékelés  1 2 3 4 5 
egyenletes megbízható minıség       

reagálás megrendelésre      
ajánlat elkészítése      ügyintézés gyorsasága 
munkakezdés megrendelés után      

vállalt határidı betartása       
alkalmazottainak viselkedése       
munkaterület rendezettsége       

átlag:   
  
Értékelés: Ha az átlag 4 feletti:               (kiváló) 
  Ha az átlag 3-4 között:               (elfogadott) 
  Ha az átlag 2-3 között:               (minıségjavításra kötelezett)  
  Ha az átlag kisebb, mint 2:               (nem elfogadott)  

 
Megjegyzés az értékelésre, elvégzett munkákra vonatkozóan: 
 
 
 
 
Megjegyzés a folyamatban levı munkákra vonatkozóan: 
 
 
 
 
 
Az értékelést kezdetben havi rendszerességgel kell elvégezni.  
 
Dátum: 
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11. sz. melléklet 

 
 
 
 
 
 
 
 

ISMÉTLİDİ MINİSÉGELLENİRZÉSI ADATLAP 
 

A takarítási tevékenység monitorozására 
 
 
 

I. Intézményi adatok 
 
 
 
      1/a. Szervezeti egység neve:     ………………………………….………………..………. 
 

                                   Címe:     ………………………………………...…………………… 
  
 Ellenırzéssel megbízott neve    .…………………………………………………….…..….    
 
                               beosztása:   .………………………………………………………….… 
   
                          telefonszáma:   ……………………………………………………………. 
 
                             e-mail címe:   …………………………………………………………… 
 
 
 
1/b.  Takarítást végzı cég megnevezése:…………………………………………………. 
 
               képviselı neve:…………………………………………………. 
 
    beosztása: ………………………………………………………. 
 
    telefonszáma: …………………………………………………... 
 
                                          e-mail címe 
 
   
2.   Takarítás jellege (kérjük x-szel jelölni): 

• Napi rendszeres takarítás   
• Heti takarítás     
• Nagytakarítás     
 

 

SEMMELWEIS EGYETEM 

Gazdasági M őszaki Fıigazgatóság 
Üzemeltetési és Szolgáltatási Igazgatóság 
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II. Takarítás min ısítése 
 

1.  Takarítási feladatok (kérjük x-szel jelölni a megfelelı minıséget) 
 

        A nem  megfelelı minısítést kérjük szíveskedjen írásban indokolni. 
 
  Jól megfe-

lelt 
Megfelelt Hiányosan 

megfelelt 
Nem felelt 

meg  
1. Kórtermek     

 
2. Kezelık     

 
3. Mőtı kiszolgáló helyiségek     

 
4. Mőtık     

 
5. Intenzív kórtermek     

 
6. Járóbeteg-rendelık     

 
7. Fürdı-, mosdó-, WC helyisé-

gek 
    

 
8. Folyosók, közlekedık, aulák     

 
9. Lépcsık, lépcsıházak, liftek     

 
10. Irodák, orvosi szobák, tanter-

mek 
    

 
 
Indoklás:  
…………………………………………………………………..……………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
III. Takarításhoz kapcsolódó  követelmények ismerete, alkalmazása az ellenırzés során: 
 
1. Szerzıdés és annak mellékleteinek  elérhetısége, ismerete: szolgáltatási jegyzék stb 

 
   megfelelı   nem megfelelı 
  
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 
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    a) kulcskiadási napló kezelése   megfelelı  nem megfelelı 
    b) kulcsfelvételre jogosultak névsora  van   nincs 
 
Megjegyzés:………………………………………………………………………………… 
 
IV. Takarítói állomány felszereltsége és szervezettsége 
 
1. Takarítói állomány felszereltsége (kérjük x-szel jelölni): 
 
  Jól megfe-

lelt 
Megfelelt Hiányosan 

megfelelt 
Nem felelt 

meg  
1. Munka- és védıruházat 

 
    

2. Gépek, eszközök 
 

    

3. Tisztító- és fertıtlenítıszerek 
 

    

 
Takarítói állomány munkaszervezettsége (kérjük x-szel jelölni): 
 
Takarítási területen a munkát felvevık létszáma:  
                   megfelelı                         változó  nem megfelelı    
 
Takarítást végzı személyzet állandósága: 
                   megfelelı                         változó  nem megfelelı                 
                    
 Megjegyzés:………………………………………………………………………………… 
 
     ………………………………………………………………………………………………. 
 
 Csoportvezetıvel való együttmőködés: 
 
  Jól megfe-

lelt 
Megfelelt Hiányosan 

megfelelt 
Nem felelt 

meg  
1. Kapcsolattartás 

 
    

2. Munkaidı beosztás 
 

    

3.  Elvégzendı feladat 
ismerete 
 

    

 
Vélemény: 
 
…………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………... 
V. Szerzıdésben foglaltaknak való megfelelés 
 
1. Vállalkozó alvállalkozókat foglalkoztat  igen  nem 
 
2. Alkalmazottak 
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    a) erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkeznek    igen   nem 
    b) munkaköri alkalmassági vizsgálattal rendelkeznek  igen  nem 
    c) kötelezı védıoltással rendelkeznek-e ?    igen  nem 
 
Megjegyzés:………………………………………………………………………………….… 
 
     ………………………………………………………………………………………………. 
 
     ………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Budapest, 201...   év………………..hó……….nap 
 
                                                                                        ……………………………………….. 
                                                                                                szervezeti egység képviselıje            
 
A takarítást végzı cég állásfoglalása:  ……………………………………………………....... 
 
     ……………………………………………………………………………………………… 
 
     ………………………………………………………………………………………………. 
 
     ………………………………………………………………………………………………. 
 
Budapest, 201...   év………………..hó……….nap 
 
                                                                               …………………………………………….. 
  
                                                                                        takarítást végzı cég képviselıje                                
                  
VI. Üzemeltetési és Szolgáltatási Igazgatóság megbízottjának véleménye 
 

Egyetért a leírtakkal  Nem ért egyet a leírtakkal   
 
Megjegyzés:………………………………………………………………………………….… 
 
     ………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Budapest, 201...   év………………..hó……….nap 
 
                                                                                        ……………………………………….. 
                                                                         Üzemeltetési és Szolgáltatási Igazgatóság képviselıje   
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12. sz. melléklet 

 
A KISZERVEZETT ÉLELMEZÉS MONITORIZÁLÁSÁNAK 

FOLYAMATA 
 
Célja: a kiszervezett élelmezési szolgáltatási szerzıdésben rögzített elıírások betartatása, folyama-
tos ellenırzéssel. A keletkezı problémák, a szolgáltatás színvonalát érintı értékelések alapján ész-
lelt hiányosságok, hibák, megszüntetése. 
 
FOGALMAK  

Élelmezési szolgáltató: vállalkozó, amely szervezet szerzıdéses keretek között biztosítja az Egye-
tem ellátottainak és alkalmazottainak élelmezési ellátását; az ellátottak részére napi háromszori ét-
kezést, melybıl a reggeli és a vacsora hideg élelem, míg az ebéd meleg étel. 

Szolgáltatásminıség: a szolgáltatásminıség a szolgáltató képességeknek azon együttes hatása, 
amely a szolgáltatás felhasználójának elégedettségi fokát meghatározza. 

Élelmezés monitoring: a kiszervezett élelmezési szolgáltatás folyamatos átvilágítása, az ellátotti, 
alkalmazotti étkeztetés elégedettségének értékelése. A mőködési problémák, hiányosságok össze-
győjtése, és a szolgáltatóval valamint az intézményvezetéssel egyeztetve a megfelelı javító, fejlesz-
tı tevékenységek elindítása. 

 

A MONITORING  FOLYAMATA 

Az élelmezési referens az összeállított elégedettségi kérdıíveket elküldi a klinikavezetı fınıvérek-
nek, vagy a klinika gazdasági vezetıjének.   
A klinikavezetı fınıvérek ágyszám arányosan szétosztják a kérdıíveket az osztályok között, és 
eljuttatják a betegekhez, majd a kitöltött kérdıíveket összegyőjtik, és visszaküldik.  
Az egyetem Ápolási Igazgatósága alá tartozó dietetikai szolgálat is küld a szolgáltatásra vonatkozó 
kimutatást, a tálalási súly ellenırzı táblázat” nyomtatványon, mindig az aktuális hónapra vonatkozó 
adattartalommal. 
 
Az élelmezési referens kiértékeli a visszaérkezett kérdıíveket, amelynek szempontjai: 

 - A feltett kérdésekre adott válaszok alapján, létszám és százalékos kimutatás elektronikus  
          formában, / Excel táblázat/ 
       - Összesítı táblázat készítése külön a pesti és külön a budai oldalra./ Excel/ 
       - Összesítı értékelés kérdésenként, elıre rögzített állandó súlyszámok alapján. /Excel/ 
       - Diagramos értékelés / Excel/ 
       - Negatív változások nyomon követése diagramos ábrázolással. /Excel/ 
       - e-mail-ben külön beérkezı panaszok és hibajelentések táblázatba történı összefoglalása.   

- Havi Monitoring jelentés összeállítása./Word/ 
 
Az élelmezési referens a monitoring értekezletre legalább 5 munkanappal elıbb kiküldi a meghívó-
kat és a jóváhagyott aktuális programértesítıt  
 
Az értekezlet résztvevıi: 
A szolgáltató képviselıi, igazgatók, területvezetık, üzletvezetık, KUT, Városmajori Klinikai 
Tömb, NET Gazdasági igazgatói, az Egyetem  ápolási igazgatója, vezetı dietetikusok. 
 A monitoring értekezleten a jelenlévık közösen értékelik a jelentésben foglaltakat, elemzik a feltárt 
okokat és hibákat. A hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedési tervet dolgoznak ki, me-
lyet az élelmezési referens jegyzıkönyvben rögzít. Az élelmezési referens a jelentés anyagát min-
den résztvevınek megküldi a monitoring értekezlet után (10 munkanapon belül) e-mail-ben meg-
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küldi, és egyidejőleg a jegyzıkönyvvel együtt továbbítja a gazdasági-mőszaki fıigazgatónak és az 
ÜSZI Titkárságnak.  
  
A monitoring jelentésben hozott intézkedések megvalósulásáról az élelmezési referens, a Dietetikai 
szolgálat valamint a szolgáltató üzletvezetıi közremőködésével, a fızıkonyhákon történı helyszíni 
bejárás során gyızıdik meg.  
 
Amennyiben a szolgáltatás minıségére irányuló intézkedésekben nem történt változás a megadott 
határidıre, az élelmezési referens kezdeményezésére az ÜSZI igazgatója írásban felszólítja a szol-
gáltatót a határidı betartására, melyet újabb ellenırzés követ.  
 
Adatlapok jegyzéke: 

Betegelégedettségi kérdıív 
Alkalmazotti elégedettségi kérdıív 
Tálalási súly ellenırzı táblázat 
Nyomtatvány hiányok és panaszok kezelésére 
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13. sz. melléklet 

 
 
 
 

 
 

Megrendelılap Linde gázokhoz 
 
 
 

 

Címzett: 
 
Üzemeltetési és Szolgáltatási Igazgatóság (ÜSZI) 
Diószeghy Telep 1097 Bp., Diószeghy S. u. 21. Tel:20-825-9908, Fax: 313-7762 
Szállítási cím: 
1. Diószeghy Telep  2. Közvetlen szállítás a megrendelı szervezeti egység címére 
 

A szállítólevélen kérjük feltüntetni a sarzs és az egyedi palackazonosítókat! 
Megnevezés Mennyiség  Megnevezés Mennyiség 
Oxigén Linde-tny.orv. 0,4 m3   Carbogen 1,5 m3  
Oxigén Linde-tny.orv kombi 0,4 m3   Carbogen 6 m3  
Oxigén Linde-tny.orv 1,5 m3   Acetilén (disszu) 2 kg  
Oxigén Linde-tny.orv  2 m3   Acetilén (disszu) 2,8 kg  
Oxigén Linde-tny.orv  4 m3   Acetilén (disszu) 3,5 kg  
Oxigén Linde-tny.orv 6 m3   Acetilén (disszu) 6,0 kg  
Oxigén Linde-tny.orv 7,5 m3   Acetilén (disszu) 7,5 kg  
Oxigén Linde-tny.orv 10 m3   Argon 4.6 1,5 m3  
Dinox orvosi 6,5 kg   Argon 4.6 10 m3  
Dinox orvosi 30 kg   Acetilén tisztított 8 kg  
Szén-dioxid orvosi 10 kg   BIOGON–C 10 kg  
Szén-dioxid orvosi 20 kg   BIOGON–C 20 kg  
Szén-dioxid orvosi 30 kg   BIOGON–C 30 kg  
Szintetikus levegı 1,5 m3     
Szintetikus levegı 3 m3   
Szintetikus levegı 7,5 m3     
Megjegzés:…………………………………………………………………………………………… 

Közvetlen kiszállítás esetén az átvétel tényét jelezzék az ÜSZI felé az aláírt szállítólevél bekül-
désével a 459-1500/57809; 266-1865 fax számok egyikére. 

Kelt: ………………………………………. 
Budapest, 201... …………………….. aláírás, pecsét 
 

Bp., 201… …………….. 
Átadás-átvétel igazolása: 
                       …………………………….                                  ….. ……………………………. 
                          Átadó szállító aláírás                                            Átvevı klinikai megbízott aláírás 
 
 

SEMMELWEIS EGYETEM 

Gazdasági M őszaki Fıigazgatóság 
Üzemeltetési és Szolgáltatási Igazgatóság 

Számlázási cím: Semmelweis Egyetem 
1085 Bp. Üllıi út 26. 
Ügyintézı: Tel: 20-825-9906, Fax: 266-1865 
Fizetési mód: Átutalás 
A számlához kérjük csatolni a megrendelılap és a szállí-
tólevél másolatát! 

Megrendelı szervezeti egység: 

Neve:………………………………………… 

Címe:………………………………………… 
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14. sz. melléklet 

 
 
 
 

 
 

Megrendelı Messer gázokhoz 
 

 
 

 

 
 
 

Címzett: Diószeghy Telep 1097 Bp., Diószeghy S. u. 21. Tel:20-825-9908, Fax:313-7762 
 
Szállítási cím: 
1. Diószeghy Telep  2. Közvetlen szállítás a megrendelı szervezeti egység címére 
 

A szállítólevélen kérjük feltüntetni a sarzs és az egyedi palackazonosítókat! 
Megnevezés Mennyiség   Megnevezés Mennyiség 
Eü. oxigén 1,5 m³   Eü. sőrített levegı 1,75 

m³ 
 

Eü. oxigén 1,75 m³   Eü. sőrített levegı 3,5 m³  

Eü. oxigén 6 m³   Eü. sőrített levegı 5 m³  

Eü. mobil oxigén    Disszugáz ipari 2 kg  

Cseppfolyós nitrogén   Disszugáz ipari 4 kg  

Nitrogén 5.0 10 m³   Disszugáz ipari 6 kg  

Hélium 6.0 10 m³     

     

     

Megjegzés:…………………………………………………………………………………………… 

Közvetlen kiszállítás esetén az átvétel tényét jelezzék az ÜSZI felé az aláírt szállítólevél bekül-
désével a 459-1500/57809; 266-1865 fax számok egyikére. 

 ………………………………………… 
Budapest, 201... …………………….. aláírás, pecsét 
Bp., 201… …………….. 
Átadás-átvétel igazolása 
                                                        ………..…………………………                                              ………………………………………….. 

                                      Átadó szállító aláírás                              Átvevı klinikai megbízott aláírás 
 

SEMMELWEIS EGYETEM 

Gazdasági M őszaki Fıigazgatóság 
Üzemeltetési és Szolgáltatási Igazgatóság 

Számlázási cím: Semmelweis Egyetem 
1085 Bp. Üllıi út 26. 
Ügyintézı: Tel: 20-825-9906 Fax: 266-1865 
Fizetési mód: Átutalás 
A számlához kérjük csatolni a megrendelılap és a szállítólevél 
másolatát! 

Megrendelı szervezeti egység: 

Neve:………………………………………… 

Címe:………………………………………… 


