
3. számú melléklet: Belső szolgáltatások kiterhelése 

 

Portaszolgálat 

A portaszolgálatot a Biztonságtechnikai Igazgatóság működteti saját munkavállalóival. A 

szolgáltatás kiterhelése az önköltségszámításban meghatározott óradíj (elszámolóár) és a 

tervezett igénybevétel szorzataként kerül tervezésre. A szolgáltatás mennyisége a szervezetek 

igényei alapján kerül meghatározásra (éjszakai, hétvégi, munkaszüneti szolgáltatások, 

portások létszáma). A havi elszámolás a tényleges óraszámok alapján, a jóváhagyott óradíjjal 

történik.  

Mosodai szolgáltatások 

A mosodai szolgáltatásokat a Szolgáltatási Igazgatóság Mosoda Üzeme biztosítja. A 

szolgáltatás kiterhelése az önköltségszámításban meghatározott Ft/kg díj (elszámolóár) és az 

adott évben mosni tervezett mennyiség szorzataként kerül tervezésre és jóváhagyásra. Az 

elszámolás darabszám szerint a textília fajtánként megállapított tarifadíjakon, átadás-átvételi 

dokumentumok alapján történik, a kg és a darabszám között rögzített váltószám alapján.  

A Mosoda Üzem saját raktárából folyamatosan biztosítja a selejtezendő textíliák pótlását, 

melyet az adott hónap mosodai szolgáltatásainak tényleges igénybevétele arányában, 

bekerülési áron terhel a szolgáltatást igénybe vevőkre.  

A Mosoda Üzem által biztosított ún. szekrényes szolgáltatás biztosítja, hogy a mosásra 

leadott textília személyhez kötődően kerüljön tisztítást követően az adott munkatárs részére 

átadásra (az erre szolgáló szekrényekben). A szolgáltatás ára külön önköltségszámítás alapján 

kerül jóváhagyásra és a textiltisztításon felül kerül kiterhelésre. 

A textiltisztítási díjak tartalmazzák a textíliák szállítási, rakodási, raktározási és szortírozási 

költségeit is. 

Logisztikai szolgáltatások 

A szolgáltatást a Szolgáltatási Igazgatóság Logisztikai osztálya saját gépjárműveivel és 

munkatársaival biztosítja.  

A logisztikai szolgáltatások elszámoló árai szállítási típusonként az ún. tarifatábla alapján 

kerülnek meghatározásra (pl.: vérszállítás, mintaszállítás, betegszállítás stb.).  

Körjárati rendben történik a vérszállítás, a mintaszállítás és a postajárat. A körjárati rend a 

szervezeti és egyéb változásokhoz igazodóan kerül újraszervezésre. 

A szállítási típusok az egyetemi tevékenységekhez kapcsolódóan az alábbiak szerint 

csoportosíthatók: 

Egészségügyi ellátáshoz kötődő szállítási szolgáltatások a klinikák részére: 

 betegszállítás (ülőbeteg szállítás az Egyetem klinikái között, nem 

kapcsolódik az Országos Mentőszolgálat tevékenységéhez) 

 vérszállítás (a Központi Betegellátó Épületben található Vérdepo bázisán, 

körjárati és sürgősségi rendszerben) 

 mintaszállítás (laboratóriumi minták szállítása körjárati és eseti rendben) 



 gyógyszerszállítás  

 gázszállítás  

Egyéb szállítási szolgáltatások: 

 mosodai szállítás 

 raktári szállítás 

 anyagbeszerzés gépjárművel 

 selejtanyag szállítás 

 kiscsoportos személyszállítás 

 pénzszállítás 

 vegyes szállítás 

A szállítási szolgáltatások kiterhelése a jóváhagyott tarifatáblázat alapján történik a teljesített 

és igazolt feladatok szerint.  

Belső takarítás 

A Szolgáltatási Igazgatóság Takarító Szolgálata egyedi megállapodások alapján látja el egyes 

egyetemi épületek teljeskörű takarítását. A szolgáltatást saját munkavállalóival és eszközeivel 

végzi. 

A szolgáltatást igénybe vevő szervezetekkel közösen kialakított „Szolgáltatási Szint 

Szerződés” alapján, létesítményenként egyedi elszámoló ár kerül meghatározásra a 

ténylegesen felmerülő bér, járulékok, amortizáció és anyagfelhasználás, valamint az irányítási 

költségeinek felosztása alapján. A szerződésben figyelembe vételre kerül a használat jellege 

(egészségügyi célú vagy iroda; a takarítás elvárt gyakorisága; szükséges-e takarítás a 

munkaszüneti napokon, stb.). Az adott épületre jóváhagyott összköltség az épületben működő 

szervezeti egységek között az elfoglalt terület alapján kerül felosztásra, kiterhelésre.  

A Takarító Szolgálat látja el az alábbi klinikák takarítását: 

- Szemészeti Klinika 

- Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 

A klinikai takarítás keretében elvégzett feladatokat a vezető főnővér vagy az általa kijelölt 

személy ellenőrzi (szükség esetén kórházhigiénés munkatárs bevonásával) és igazolja. 

Nővérszállás 

Az Illés utcai Nővérszállás szobái havi díj ellenében használhatók. A havi díj a bérbeadott 

szobák fenntartási költségeit tartalmazza. Az elszámolás és a kiterhelés havonta a tényleges 

igénybevétel alapján történik. 

Dietetikai szolgáltatás 



A szolgáltatást az Egyetem Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatósága működteti. 

A Dietetikai Szolgálat munkatársai több klinika dietetikusi feladatait látják el (az I. sz. és a II. 

sz. Gyermekgyógyászati Klinika kivételével valamennyi klinikát ellátják.) 

A szolgáltatás tervezett összköltségének kiterhelése az ellátotti élelmezési napok alapján 

történik.  

Központi Betegfelvétel KBE és Betegfelvétel Rókus 

Az Ápolásvezetéshez tartozó egységek a Központi Betegellátó Épületben illetve a Szent 

Rókus Kórház épületében több klinikát is kiszolgálnak. A szolgáltatás adott hónapban 

ténylegesen felmerült valamennyi költsége a tényleges betegforgalom alapján kerül 

felosztásra és kiterhelésre az igénybe vevő szervezeti egységek között. 

Központi Steril KBE és Steril Rókus 

Az egységek szintén az Ápolásvezetéshez tartoznak, feladatukat a Központi Betegellátó 

Épületben illetve a Szent Rókus Kórház épületében látják el. A szolgáltatás adott hónapban 

ténylegesen felmerült valamennyi költsége tényleges igénybevétel (sterilizálásra leadott 

dobozok/eszközök darabszáma) alapján kerül felosztásra és kiterhelésre az igénybe vevő 

szervezeti egységek között. 

Szent Rókus Kórház betegszállítás 

Az Ápolásvezetés Szent Rókus Kórházban dolgozó, betegszállítási feladatokat ellátó 

munkatársai közreműködnek a kórházon belüli betegmozgatási feladatok ellátásában is.  A 

szolgáltatás 2021-ben indult el. Az így központosított feladat felmerülő költségeit havonta, a 

tényleges igénybevétel alapján és arányában tervezik felosztani és kiterhelni. 

EOK parkoló 

Az Elméleti Orvostudományi központ parkolóját számos szervezeti egység használja. A 

kiterhelés havonta a ténylegesen felmerült költségek felosztása az elfoglalt parkolóhelyek 

száma alapján történik. 

 


