
4. számú melléklet: Vásárolt szolgáltatások kiterhelése 

 

Energetikai költségek 

Az energetikai számlákat a Létesítményfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság igazolja és 

tartja nyilván. A kiterhelés havonta az osztóháló alapján a beérkezett számláknak megfelelő 

összegben történik (az osztóháló tartalmazza a fogyasztást mérő órák azonosítóit is). 

Karbantartási költségek 

A karbantartási feladatok ellátására az Egyetem közbeszerzési eljárásokban köt 

szerződéseket. A szerződések lefedik a jellemző karbantartási feladatokat (épületjavítás, 

liftjavítás és karbantartás, klímajavítás és karbantartás stb.). A szolgáltatók ellátják a 

rendszeres (tervezhető) karbantartási feladatokat. A szolgáltatásokat továbbá eseti jelleggel, a 

szerződéses keretösszeg erejéig, az Egyetem központi rendszerén keresztül (GLPI) 

valamennyi szervezeti egység igénybe veheti.  

A karbantartási feladatok elszámolása a GLPI rendszeren keresztül történik. A teljesítést 

rendszeres karbantartások esetén a Létesítményfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság, eseti 

szolgáltatás esetén az igénylő szervezeti egység igazolja. A számlák elszámolása és 

kiterhelése, szükség szerint osztóhálóval történő felosztása a Létesítményfejlesztési és 

Üzemeltetési Igazgatóság feladata. 

Ellátotti élelmezés 

A betegélelmezési szolgáltatást közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott külső szolgáltató 

látja el. A megrendelések leadása és az elszámolások, valamint a teljesítés igazolása a 

MEDSOL rendszeren keresztül történik. Ugyancsak a MEDSOL szolgáltatja a havi 

kiterheléshez szükséges tételes adatokat (élelmezési napok, választott menük stb. 

klinikánkénti bontásban). 

A szolgáltató az Egyetem Balassa utcai konyhájának használatával látja el feladatait. A 

szolgáltatás tartalmazza a szállítási díjakat és eszközöket (járművek, szállítóeszközök, 

tányérok, tálcák, badellák stb.). 

Vállalkozói takarítás 

A szolgáltatás ellátása közbeszerzési eljárások során kötött szerződések alapján történik az 

igénylő szervezeti egységeknél. A szerződések részletesen tartalmazzák az ellátandó 

feladatokat és a szolgáltatás ellenőrzésének és igazolásának módját. 

A teljesítési igazolások alapján kiállított számlák befogadása és kiterhelése a Szolgáltatási 

Igazgatóság feladata. 

Amennyiben egy adott épületben több szervezeti egység található, a takarítási költségek a 

használt terület nagysága (nm) és a használat jellege (higiéniés kategória, hétvégi takarítási 

igény) alapján kerülnek felosztásra (pl. Központi Betegellátó Épület). 



Hulladékszállítás 

A szolgáltatást a Fővárosi Közterületfenntartó végzi. A teljesítést és a számlákat a 

Biztonságtechnikai Igazgatóság ellenőrzi és tartja nyilván. A kiterhelés alapelve a felmerülés 

konkrét helye az FKF számla bontása szerint, az ürített gyűjtőedényzet mérete és az ürítés 

gyakorisága. Ahol a szolgáltatás több költséghelyet érint, illetve több szervezet tömörített 

hulladéka kerül elszállításra, ott az osztóhálóval történik a költségek felosztása és kiterhelése. 

Telefon és internet szolgáltatások 

A szolgáltatás biztosításáért, a szükséges szerződések megkötéséért, a számlák beigazolásáért 

és elszámolásáért, valamint a kiterhelések elvégzéséért az Informatikai Igazgatóság felelős. A 

költségek kiterhelése a szolgáltatást használó munkatársakhoz kötötten történik. 

Tűzjelző rendszerek karbantartása, javítása, átjelzés vizsgálata, rákkeltő koncentráció 

mérések, villám-, tűz- és érintésvédelmi mérések 

Az Egyetem tűz- és munkavédelmi feladatait és a kapcsolódó szolgáltatási szerződések 

megkötésével és elszámolásával kapcsolatos feladatokat a Biztonságtechnikai Igazgatóság 

látja el. A számlák a teljesített szolgáltatásoknak megfelelően, szükség szerint osztóháló 

alkalmazásával kerülnek kiterhelésre. 

 


