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A SZABÁLYZAT CÉLJA

A szabályzat célja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató
Kórház (a továbbiakban: Intézmény) nem egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételéhez
tartozó díjfizetési kötelezettségeinek szabályozása.

2.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Központi Kórház és
Egyetemi Oktatókórház székhelyén és valamennyi telephelyén a nem egészségügyi
szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan. Jelen szabályzat hatálya kiterjed továbbá az
Intézmény valamennyi szervezeti egységére és minden alkalmazottjára a foglalkoztatásra
irányuló jogviszony jellegére tekintet nélkül.
Külön szerződés alapján végzett térítéses, nem egészségügyi tevékenységek díjszabása a
szabályzatban leírtaktól eltérhet, de nem lehet kevesebb, mint a jelen szabályzatban hasonló
tevékenységért megjelölt fizetendő díj.

3.

JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK

-

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.),
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Vhr.),
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
Az ÁEEK 15/2018 Főigazgató utasítás – Az ÁEEK hasznosítási szabályzata
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.)
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.),
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakás tv.),
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény (a továbbiakban: Reklámtv.)
A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény (a továbbiakban: Fmhtv.)
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.)
62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba
hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi
előírásokról
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TÉRÍTÉSKÖTELES SZOLGÁLTATÁSOK

4.1.

Bérlemények után fizetendő bérleti díjak, területhasználati, lakáshasználati díjak

4.1.1. Szabályozás, eljárásrend
Célja:
Az Intézmény vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vagyon és használatában lévő vagyon
hasznosításával, ezen belül elsődlegesen a bérbeadással kapcsolatos feladatok szabályozása.
Hatálya:
Az Intézmény vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú, valamint használatában lévő:
− épületek, építmények
− azok helyiségei, ideértve a lakásokat és a nem lakás célú helyiségeket
− helyiségnek nem minősülő egyéb területei
− az Intézmény közforgalom számára megnyitott területei, földterületei
A továbbiakban együtt: ingatlan
A bérbeadás folyamata:
Ingatlanhasznosítási döntés meghozatalára az Intézmény Főigazgatója jogosult a vonatkozó
jogszabályok és az ÁEEK hasznosítási szabályzatáról rendelkező 15/2018. számú Főigazgatói
utasításban (a továbbiakban: ÁEEK hasznosítási szabályzata) foglalt kereteken belül.
Ingatlanhasznosítási döntésnek minősül különösen:
− az ingatlan bármilyen jogcímen történő hasznosítására vonatkozó szerződés megkötése,
− az ingatlan bármilyen jogcímen történő hasznosítására vonatkozó szerződés időtartamának,
hatályának meghosszabbítása, vagy módosítása,
− az ingatlan bármilyen jogcímen történő hasznosítására vonatkozó szerződés
megszüntetése, akár egyoldalúan vagy közös megegyezéssel,
− az ingatlan hasznosításának bármilyen jogcímen történő átengedéséhez való hozzájárulás
megadása.
Az Intézmény vagyonkezelésében lévő területek, helyiségek és eszközök elsődlegesen az
Intézmény feladatellátását, különösen a zavartalan betegellátást szolgálják. Ezeket az
ingatlanokat, ingatlanrészeket – ingó eszközökkel felszerelve – bérbe-, használatba adni
megfelelő bérleti díj megállapítása mellett is csak abban az esetben lehet, amennyiben az
használat átengedése az Intézmény rendeltetésszerű működését nem zavarja, a feladatellátásban
nem okoz zavart, valamint az Intézmény jó hírnevét a végezni kívánt tevékenység nem sérti vagy
veszélyezteti.
Az Intézmény alkalmazottai főszabály szerint kizárólag az intézményi munkaköri feladataik
ellátására vehetik igénybe az Intézményi területeket, helyiségeket és eszközöket, azokat
munkaidőn kívül kizárólag a jelen szabályzatban foglaltak szerint jogosultak használni.
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Kulturális, társadalmi és egyéb rendezvények céljára ingatlanrészeket bérbe adni elsősorban
hétvégén, vagy olyan időszakban lehet, amely az Intézmény működését nem zavarja.
A Vtv. 24.§-ában foglaltakra tekintettel, az állami vagyon használatát biztosító – így különösen
bérleti, haszonbérleti, megbízási – szerződés nyilvános, kivételesen, indokolt esetben zártkörű
versenyeztetés útján köthető. A versenyeztetési kötelezettség a határozott időre kötött
szerződések meghosszabbítása esetén is fennáll.
A versenyeztetést mellőzni csak az Nvt 11. § (17) bekezdése, a Vtv. 24. § (2) pontja, továbbá az
ÁEEK hasznosítási szabályzata 7.3. pontja alapján lehetséges.
Különös tekintettel az alábbi esetekben mellőzhető a versenyeztetés, ha a hasznosítás
 államháztartási körbe tartozó szervezet,
 állami vagy önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet,
 államháztartási körbe tartozó szervezet vagyonkezelésében lévő, az állam vagy a helyi
önkormányzat tulajdonában álló lakások tekintetében a vagyonkezelő szervezettel
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek,
 az intézmény tulajdonában álló lakások tekintetében az intézménnyel foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyban álló személyek
javára történik.
Továbbá, ha
 jogszabály rendelkezései vagy a használat átengedésének egyéb körülményei a lehetséges
hasznosító személyének megválasztását olyan jelentős módon vagy mértékben
korlátozzák, hogy a versenyeztetésből származó előnyök nem biztosíthatók,
 a határozott időre kötendő szerződés tartama a kilencven napot nem haladja meg,
 társadalom-, fejlesztéspolitikai vagy egyéb szempontok szerinti közérdekű cél érdekében
az adott ügylet megvalósítása kiemelten indokolt, és a Kormány erre figyelemmel
nyilvános határozatban döntött a versenyeztetés mellőzéséről.
Zártkörű pályázat kiírására különösen akkor kerülhet sor:
 ha a vagyontárgy nyilvános pályáztatásának reális, tervezett költségei jelentősen
csökkentenék a hasznosításból éves szinten elérhető bevételt,
 ha a korábbi nyilvános pályázat eredménytelenül zárult
és ezen eljárással is biztosítható az állami vagyon gazdaságos, a Magyar Állam számára a várható
bevétel, megtakarítás, vagy más előny alapján lehető legkedvezőbb hasznosítása, amely biztosítja
az állami vagyon megőrzését, gyarapítását, pénzügyileg és gazdaságilag minél előnyösebb
hasznosítását.
Zártkörű pályázat esetén egyidejűleg, közvetlenül és azonos módon – a pályázati felhívás
megküldésével – legalább három egymástól független érdekeltet írásban kell felhívni
ajánlattételre.
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Az Ávvr. 4. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel: a Vtv. 24. § (1) bekezdése szerinti
versenyeztetési eljárásban a pályázati felhívás tartalmát a kiíró a vagyontárgy jellegétől és a
tervezett hasznosítás egyéb körülményeitől függően állapítja meg, tartalmaznia kell azonban
legalább a következőket:
a) az érintett vagyonelem megjelölését,
b) a pályázat elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési
szemponto(ka)t,
c) a megkötendő szerződés típusát, a hasznosításra vonatkozó feltételeket, megkötendő
szerződés hatályát, a fizetés módjára vonatkozó előírásokat, a vagyon használatáért járó
ellenérték teljesítésére vonatkozó előírásokat,
d) a pályázatok benyújtásának helyét, módját és határidejét,
e) a pályázati ajánlatok elbírálási időpontját,
f) a pályázati ajánlat érvényességének feltételeit.
Az ÁEEK hasznosítási szabályzatában foglalt kivételektől eltekintve az Intézmény a
vagyonkezelésében lévő ingatlanokat az ÁEEK előzetes, írásbeli engedélyével adhatja bérbe
vagy más használatába.
A pályáztatás útján történő ingatlanhasznosítás rendjét az ÁEEK hasznosítási szabályzata és a
FISZ-053/M01 melléklet tartalmazza.
A bérleti szerződések típusai:
eseti bérbeadás: A 90 napot meg nem haladó, illetve meghatározott napokra történő,
határozott időtartamú bérbeadás,
b) tartós bérbeadás: ha az ingatlan, helyiség, eszköz bérbeadása 90 napot meghaladó és
határozott, határozatlan időtartamú, vagy feltétel bekövetkezéséig tart.
a)

Ingatlan hasznosítás esetén a szerződéskötés, versenyeztetés megkezdése előtt a Beruházási és
Üzemeltetési Főosztály (a továbbiakban: BERÜF) a FISZ-053/A02 adatlap kitöltésével minősíti
az ingatlant.
Hasznosítási eljárás kezdeményezhető
A) kérelemre: Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, szervezet, egyéni
vállalkozó, illetve természetes személy a bérbevétel iránti szándékát tartalmazó kérelmét az
Intézmény Főigazgatójához nyújthatja be írásban a FISZ-053/A01 adatlapon.
Az Intézmény Főigazgatója 10 munkanapon belül dönt a kérelem elvi engedélyezéséről. A
BERÜF a kérelem elutasítása esetén értesíti a kérelmezőt, engedélyezés esetén
megvizsgálja, hogy mellőzhető-e a versenyeztetés:
 Amennyiben a versenyeztetés mellőzhető, a BERÜF elkészíti a szerződéstervezetet és
megküldi a Jogi Osztályra jóváhagyásra
 Amennyiben a versenyeztetés nem mellőzhető, akkor az igényt továbbítja a Beszerzési,
Logisztikai és Ellátási Főosztályra (a továbbiakban: BELEF) a kitöltött Ingatlanminősítő
lapot (FISZ-053/A02) mellékelve, hogy versenyeztetési eljárás kerüljön lefolytatásra.
Szükség esetén az ÁEEK előzetes engedélyének beszerzéséről a BELEF gondoskodik.
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Kérelem alapján indított hasznosítás esetében a kérelmező tudomásul veszi, hogy engedély
esetén üres, tiszta, megtekintett állapotban veszi bérbe az adott bérleményt.
 Az Intézmény és a bérlő megállapodhatnak abban, hogy ha előzetesen egyeztetett
költségvetés alapján a bérlő teszi a bérleményt rendeltetésszerű használatra alkalmas
állapotúvá, abban az esetben a mindkét fél által elfogadott költségvetés alapján, a bérlő
által számlákkal igazoltan elvégzett felújítás összege a mindenkori havi bérleti díj 50%-a
mértékéig kerülhet beszámításra. A beszámításra a bérleti szerződés időbeli hatályán
belül, de legfeljebb 24 hónap időtartamban kerülhet sor (FISZ-053/A03 adatlap).
 Amennyiben a bérlő által a bérleményben végzett tevékenységhez, vagy a bérlő egyedi
igénye alapján a bérlemény további felújítása szükséges azt csak a Bérbeadó előzetes
engedélyével és hozzájárulásával végezheti el. Bérlő kérvényezheti a FISZ-053/A03
adatlapon az értéknövelő beruházásnak minősülő (pl. nyílászáró csere, gépészeti felújítás
stb.) felújítások beszámítását is a havi bérleti díj összegébe. A beszámítás mértéke nem
haladhatja meg a havi bérleti díj 50%-át, és csak a bérleti időszak időtartamán belül, de
legfeljebb 24 hónap időtartamban számolható el.
A kérelem és helyszíni szemrevételezés alapján az Intézmény Műszaki Igazgatósága
véleményezi a beruházás értékét és indokoltságát, valamint a bérleti díjba beszámítható összeg
mértékét, százalékos arányát.
A bérlő mind a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot eléréséhez szükséges felújítást,
mind az értéknövelő beruházást tételes kimutatás szerinti számlával köteles igazolni.
A számlának a bérlemény címére kell szólnia.
B) Az Intézmény kezdeményezésére: Amennyiben az Intézmény valamely ingatlanja, helyisége
tekintetében hasznosítás mellett dönt, akkor az ÁEEK hasznosítási szabályzatában és a jelen
szabályzatban foglaltak szerint végzi a versenyeztetést.
A versenyeztetési eljárást (pályáztatást) az ÁEEK hasznosítási szabályzata 8. pontjában
előírtaknak megfelelően kell lefolytatni, melynek kivonatát a FISZ-053/M01 melléklet
tartalmazza.
Bérleti szerződések megkötésének rendje
Az Intézmény kezelésében lévő ingatlanok tartós hasznosításával, bérbeadásával kapcsolatos
szerződés előkészítése a BERÜF kijelölt munkatársának a feladata a ME 04-04
„Szerződéskötések rendje” című Minőségügyi Eljárásban foglaltak szerint.
A tartós bérbeadásra irányuló szerződések esetében törekedni kell az energiamérést szolgáló
almérő felszerelésére. Az almérő felszerelésének, kiépítésének költségét a bérlő viseli.
Amennyiben az adott helyiség a szerződéskötéskor rendelkezik mérőórával, akkor annak tényét
és a mérőóra állását a szerződésben rögzíteni kell.
Az önálló almérők esetében a bérlő jogosult és egyben köteles a bérleti szerződés kézhezvételét
követő 3 napon belül az egyes Szolgáltatókkal önálló szolgáltatási szerződést kötni, azaz mint
fogyasztó és egyben fizetésre kötelezett a mérőórák saját nevére történő átíratásáról gondoskodni
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Az almérővel nem rendelkező fogyasztók esetében a BERÜF felelős az energiafelhasználás
meghatározásáért, az általány rezsidíjak megállapításáért. A négyzetméter vagy légköbméter
alapú általány rezsi díjak meghatározása az Intézmény adott telephelyének adott energiára
vonatkozó teljes évi bruttó energiaköltsége osztva az adott telephely alapterületével vagy
légtérfogatával. Az általány rezsi díjakat a FISZ-053/M02 melléklet tartalmazza. Az általány
rezsi díjak évente június 30-ig felülvizsgálatra kerülnek, és a szerződéseken a bérbeadó
Intézmény BERÜF szervezeti egysége által a bérlő részére kiküldött egyoldalú bérbeadói
nyilatkozattal átvezetésre kerülnek.
A vagyon megóvása érdekében a helyiségek rendezvényszervezési célú eseti bérbeadása során a
karbantartási és hibaelhárító ügyelet folyamatosan rendelkezésre áll, és az intézményi egyéb
közreműködő személyzet (takarítás, gondnoki tevékenység, oktatástechnika, logisztika)
igénybevétele kötelező, melytől a BERÜF egyedi engedélye alapján lehet eltérni.
A bérleti szerződés időtartama az állami tulajdon vonatkozásában tulajdonosi jogokat gyakorló
szerv előzetes írásos engedélye nélkül nem haladhatja meg a vagyonkezelési szerződésben
meghatározott időtartamot.
A határozott időre kötött bérleti szerződések esetén a hasznosítási idő lejártát megelőző 60
naptári nappal a BELEF köteles a hasznosítási eljárást megindítani.
A határozatlan időre hasznosított ingatlan esetén a BERÜF a tárgyévet követő 6. hónap utolsó
napjáig köteles a szerződést felülvizsgálni, a hasznosítás módja, a fizetendő ellenérték, ingyenes
használat esetén pedig a közfeladat fennállása tekintetében. Amennyiben fenti körülményekben
változás következik be, 30 naptári napon belül köteles a fennálló szerződés módosítására, vagy
megszüntetésére irányuló hasznosítási eljárást megindítani.
A határozatlan idejű bérleti szerződés megszüntetése esetén – amennyiben az Intézmény a
bérlemény bérbeadására vonatkozóan versenyeztetési eljárásra köteles – a BERÜF értesíti a
BELEF-et a hasznosítási – és az ÁEEK előzetes engedélyének beszerzése iránti eljárás
megindításának szükségességéről, egyidejűleg tájékoztatást nyújtva az ahhoz elengedhetetlenül
szükséges információkról.
Lakás bérbeadása
A lakás céljára szolgáló bérlemények bérbeadására versenyeztetés mellőzésével kerül sor.
A bérleti szerződés határozott vagy határozatlan időtartamra szólhat, azonban legfeljebb a
foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállásáig, mint bontó feltétel bekövetkezéséig.
Az Intézmény vagyonkezelésében lévő, továbbá az Intézmény által bérelt lakások bérbevétele
iránt, az Intézmény Főigazgatójához címzett, de a Munkaügyi és HR Igazgatósághoz benyújtott
kérelmet kell előterjeszteni. Kérelemre kizárólag az a lakás adható bérbe, amelyet erre a
főigazgató kijelölt. A kérelmet a Munkaügyi és HR Igazgatóság megvizsgálja és javaslatával
együtt a Főigazgató elé terjeszti 10 munkanapon belül. A Munkaügyi és HR Igazgatóság
javaslata alapján a bérbeadásról és annak időtartamáról a Főigazgató dönt. Az elfogadott
kérelemről a Munkaügyi és HR Igazgató tájékoztatja a BERÜF-t.
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A kérelem alapján a BERÜF előkészti a szerződéstervezetet, melyet a Jogi Osztály véleményez
és jogi megfelelőségét igazolja. Valamennyi bérleti szerződésnek tartalmaznia kell a szerződés
biztosítékaként 2 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék fizetési kötelezettséget, vagy
helyiségbérlet esetén bankgarancia nyújtási kötelezettséget. Az óvadék befizetésére a bérlemény
bérbeadó részére történő birtokbaadását követő 15 napon belül kerül sor. Az óvadék összege a
bérlemény visszaadását követően fennálló bérleti díj vagy használati díj tartozás összegébe,
illetve amennyiben nem a szerződéskötéskori állapotban kerül vissza adásra a bérlemény, akkor
a felújítás, hibajavítás, pótlás összegébe számítható be. Amennyiben nincs tartozás, úgy az
óvadék visszafizetésre kerül.
A határozott időre kötött lakás bérleti szerződések esetén a hasznosítási idő lejártát megelőző 90
naptári nappal a BERÜF köteles a Munkaügyi és HR Igazgatót tájékoztatni a lejáró bérleti
szerződésekről. A meghosszabbításról, vagy a lakás más dolgozó részére történő kiutalásáról a
Munkaügyi és HR Igazgató javaslatára a Főigazgató dönt. A döntés szerinti dokumentáció szerződésmódosítás vagy megszüntető levél, és átadás-átvételi eljárás lefolytatása a BERÜF
kijelölt munkatársának a feladata.
Bérlemények karbantartása:
A bérlemények használatához kapcsolódó állagmegóvás a bérlő feladata, melynek
vonatkozásában a Ptk. és a Lakás tv. rendelkezései az irányadóak.
A bérlemény visszaadása
A bérleti szerződés megszűnésekor a bérlő köteles a bérleményt üres, tiszta rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban, átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett a bérbeadó
intézménynek visszaadni.
4.1.2. Bérleti díj mértéke
A FISZ-053/M02 melléklet tartalmazza a bérleti díjak számításának módját, mértékét, melyet
minden évben június 30-ig felül kell vizsgálni. Változás esetén a szükséges módosításokat
szerződésmódosítás keretében át kell vezetni a bérleti szerződéseken, illetve a bérbeadó
egyoldalúan tájékoztatja a bérlőket, amennyiben a szerződés erre lehetőséget biztosít.
Az Intézmény által a Miskolc Megyei Jogú Várostól bérelt lakások bérleti díja megegyezik
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló mindenkori rendelete
szerinti bérleti díjjal.
4.1.3. Díjfizetés rendje, folyamata
A Pénzügyi és Számviteli Osztály az eredeti bérleti szerződés kézhezvételét követően előírja a
követelést, a kiküldött számla alapján figyelemmel kíséri a pénzügyi teljesítést, késedelmes
fizetés esetén felszólítást küld, illetve a jogi úton történő behajtást kezdeményezi a 4.1.5. pontban
foglaltak szerint.
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4.1.4. Bérleti díj mérséklése
A bérleti díj, területhasználati, lakásbérleti díj mérséklése vagy részletfizetés főigazgatói
engedélyhez kötött. Az engedélyezést, annak mértékét és formáját az erre vonatkozó adatlapon
kell feltüntetni (FISZ-053/A04 adatlap). Az érintett írásbeli kérelemmel fordulhat a
Főigazgatóhoz, melyben fel kell tüntetni a kérelem részletes indokát és az azt igazoló okmányok
másolatát.
Az Nvt. 11. § (13) bekezdés értelmében nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat
ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához
szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható,
valamint adható vagyonkezelésbe.
Az Intézmény által bérelt lakások esetében a bérleti díj mérséklésére nincs lehetőség.
Intézményi érdekből, így különösen a zavartalan betegellátás biztosítása érdekében a jelen
szabályzatban meghatározott összegtől eltérő bérleti díj állapítható meg.
4.1.5. Szankciók
Amennyiben a bérleti szerződés bármely okból megszűnik, - így különösen, ha a szerződés az
arra jogosult által felmondásra kerül, a határozott időtartam lejár; lakásbérlet esetén a
foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnik, - és a korábbi bérlő a bérlemény bérbeadó
részére történő birtokbaadási kötelezettségének nem tesz eleget, részére a tárgyhónapot követő
hónapot követően a bérleti díjjal megegyező mértékű használati díjat kell számlázni a Lakás tv.
20. §-ban foglaltak szerint. A használati díj két hónap elteltével emelhető.
Díjfizetés elmaradása
A Pénzügyi és Számviteli Osztály a bérleti díj befizetésének elmaradás esetén felszólító levelet
küld a bérlőnek a tartozás kiegyenlítése érdekében. Amennyiben a bérlőnek – lakások esetén 3
havi vagy annál több, egyéb esetekben 2 havi vagy annál több – tartozása áll fenn, a Pénzügyi és
Számviteli Osztály tájékoztatja a BERÜF-t, aki kezdeményez(het)i a bérleti szerződés
felmondását, egyidejűleg a Jogi Osztályon kezdeményezi a tartozás behajtása iránti eljárás
megindítását.
Lakásbérleti szerződés esetén a Jogi Osztály a Lakás tv. 25. § szerinti 8 napos határidőt
tartalmazó felmondás előtti a felszólító levelet a bérlőnek kiküldi, majd ennek
eredménytelensége esetén további 8 napon belül a szerződést felmondja. A felmondás az
elmulasztott határnapot követő hónap, utolsó napjára szólhat, a felmondási idő nem lehet
rövidebb tizenöt napnál. A Jogi Osztály az Fmhtv. és a Pp. rendelkezéseit figyelembe véve a
tartozás behajtása érdekében a megfelelő eljárás megindítása iránt intézkedik.
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Összeférhetetlen magatartás
A Ptk. és a Lakás tv. alapján, ha a bérlő vagy a vele együttlakó személy a bérbeadóval vagy a
szomszédokkal szemben az együttélés követelményeivel kirívóan ellentétes magatartást tanúsít;
vagy a lakást, illetve a közös használatra szolgáló területet nem rendeltetésszerűen vagy nem
szerződésszerűen használja, a lakásbérleti szerződés felmondható. Ebben az esetben a BERÜF a
tudomására jutástól számított nyolc napon belül írásban felszólítja a bérlőt a magatartás
megszüntetésére vagy megismétlésétől való tartózkodásra, egyúttal figyelmezteti a
következményekre (különösen a felmondásra). Amennyiben a felszólítás nem vezet eredményre
a BERÜF erről soron kívül tájékoztatja a Jogi Osztályt, amely a felmondást az alapjául szolgáló
magatartás folytatásától vagy megismétlésétől számított nyolc napon belül írásban közli a
bérlővel. A felmondási idő legalább tizenöt nap, de legfeljebb a felmondást követő hónap utolsó
napjára szólhat.
Határozott időtartamú bérleti szerződés megszüntetése
A BERÜF figyelemmel kíséri a határozott időtartamú bérleti szerződések lejártának az
időpontját. Amennyiben az Intézmény, mint bérbeadó nem kíván a bérlővel további bérleti
jogviszonyt létesíteni és a korábbi bérlő, használó a bérleményt 1 hónap elteltével sem adja
birtokba, úgy a BERÜF legkésőbb a határozott időtartam lejártát követő 30. napig kezdeményezi
a Jogi osztályon a közvetlen végrehajtási eljárás megindítását a Pénzügyi és Számviteli Osztály
egyidejű értesítése mellett. A határozott időtartam lejártát követő 60 napos jogvesztő határidőn
belül – a peres eljárás mellőzésével - a Vht. 183/A. § szerint közvetlen végrehajtás indítható.
A bérlemény birtokbavételét követően a BERÜF jegyzőkönyv másolat megküldésével 5 napon
belül értesíti a Pénzügyi és Számviteli Osztályt a számlázás megszüntetése, a Jogi Osztályt a
szerződés nyilvántartásból történő kivezetése érdekében. Lakások megüresedése esetén a
Munkaügyi és HR Igazgatóságot is értesíteni kell a fenti határidőn belül a további hasznosítás
érdekébe
4.2.

Szállóhasználat

4.2.1. Szabályozás, eljárásrend
A Tóth Ilona Orvosszálló önálló fürdőszobával, konyhával nem rendelkező szobáit döntően a
kórházi dolgozók, továbbá egyéb (külső) vendégek veszik igénybe, az Igazgatóság előzetes
engedélye alapján térítési díj ellenében.
Az engedély alapján állandó lakó esetén a Munkaügyi és HR Igazgatóság állítja ki a „Férőhely
Kiutaló Határozat”-ot (FISZ-053/A05) és aláírásra elküldi az Ápolási Igazgatóságra.
Az üres szobák vendégszobaként kerülnek hasznosításra. Erről a Munkaügyi és HR Igazgatóság
engedélyt állít ki.
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4.2.2. Térítési díj mértéke
A szállódíjak és vendégszoba térítési díjainak mértékét a FISZ-053/M02 melléklet tartalmazza.
A térítési díjak mértéke évente június 30-ig felülvizsgálatra kerülnek és amennyiben módosítás
szükséges a módosításokkal kapcsolatosan a dolgozókat és külső igénybevevőket az Intézmény
BERÜF szervezete által kiküldött egyoldalú nyilatkozattal tájékoztatjuk.
4.2.3. Díjfizetés rendje, folyamata
A díjakat helyben a BERÜF pénzkezeléssel megbízott, illetve felelősségvállalási nyilatkozattal
rendelkező kijelölt munkatársa szedi be.
A pénz beszedése szigorú számadású „Készpénzfizetési Számla” nyomtatványon történik,
melyet csak a Pénzügyi és Számviteli Osztálytól lehet igényelni. A számlatömb 3 példányos,
melyből az első példányt a szolgáltatást igénybevevő kap meg, a második példány alapján számol
el a pénzbeszedő, a 3. példány a tömbben marad.
A felelősség vállalási nyilatkozattal rendelkező személy hetente, illetve alkalomszerűen számol
el a beszedett bevétellel a pénztár felé. Az elszámolásnál a Pénzkezelési Szabályzat mellékletét
képező SGMU-F007-2/A12 adatlapot kell alkalmazni. A betelt tömböket a Pénzügyi és
Számviteli Osztálynak vissza kell adni.
4.2.4. Térítési díj mérséklése, elengedése
Indokolt esetben lehetőség van a vendégszobai térítési díjak mérséklésére, vagy elengedésére
Igazgatói engedély alapján.
4.2.5. Szankciók
A vendégszobai térítési díj esetében a szolgáltatás készpénz befizetéssel vehető igénybe, így
késedelem nem értelmezhető.
Állandó lakó nem fizetése esetében, amennyiben két hónapi szállódíj tartozás jelentkezik a
Pénzügyi és Számviteli Osztály kijelölt dolgozója írásban értesíti a lakót és amennyiben a lakó
tartozását a fizetési határidőig hiánytalanul nem egyenlíti ki tájékoztatja a BERÜF kijelölt
munkatársát, aki kezdeményezi az Ápolási Igazgatóságnál a lakó kiköltöztetését.
4.3.

Reklámtábla kihelyezés

Reklámtábla az Intézmény területén kizárólag előzetes engedély alapján helyezhető ki.
A reklámtábla kihelyezése a Reklámtv. értelmében gazdasági reklámtevékenységnek minősül,
figyelemmel arra, hogy a szolgáltatás igénybevételének előmozdítására irányul.
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A Reklámtv. értelmében a reklám kizárólag akkor tehető közzé, ha a reklámozó (vagyis az,
akinek érdekében a reklámot közzéteszik) az Intézmény, mint a reklám közzétevője részére
megadja a cégnevét, székhelyét, adószámát, valamint arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a
reklámozandó termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási
kötelezettség alá. Ezen adatokról a Reklámtv. a reklám közzétevője részére nyilvántartásvezetési kötelezettséget ír elő, melynek megőrzési ideje a reklám közzétételétől számítva 5 év.
A Reklámtv. alapján a reklám közzétételére irányuló szerződést írásba kell foglalni. A
szerződéstervezetet a Műszaki Igazgatóság szerzi be a reklámozótól, melyet a szerződéskötések
eljárásrendje szerint témafelelősként koordinál.
Az Intézmény területén megjelenő reklámok és hirdetések elhelyezésére szolgáló
reklámfelületek, szabadtéri reklámfelületek és reklámtáblák helyét a Műszaki Igazgató határozza
meg. A reklámfelületeken, illetve reklámtáblákon kívül reklámot, illetve hirdetést elhelyezni,
megjeleníteni szigorúan tilos. A nem kijelölt, nem engedélyezett helyeken elhelyezett reklámokat
és hirdetéseket haladéktalanul el kell távolítani, azzal, hogy az eltávolítás miatt okozott
költségeket a reklámozó, reklámszolgáltató vagy a hirdető köteles viselni, ezt az Intézmény
köteles megtéríttetni.
Reklámtábla kihelyezésére vonatkozóan kérelmet az Intézmény Műszaki Igazgatósága részére
kell benyújtani a FISZ-053/A06 adatlap szerinti tartalommal és az abban előírt mellékletekkel.
Az Intézmény egész területén tilos Reklámtv., illetve az egyéb hatályos jogszabályokba ütköző,
vagy a közerkölcsöt sértő, az általános reklámtilalmakba és reklámkorlátozásokba ütköző
reklámot vagy hirdetést elhelyezni, így - tekintettel az intézmény tevékenységére – különösen:
 tilos emberi szervet, szövetet bármilyen felhasználás céljára reklámozni,
 tilos a terhességmegszakítás, a terhességmegszakítást végző intézmény, arra alkalmas
eszköz vagy eljárás reklámja,
 tilos közzétenni dohánytermék, alkohol tartalmú ital reklámját az intézményben elhelyezett
reklámfelületen, illetve az intézmény bejáratától légvonalban mért kétszáz méteres
távolságon belüli kültéri reklámfelületen,
 tilos közzétenni temetkezési szolgáltatás reklámját az intézmény területén, épületének
falán és kerítésén (e korlátozás nem vonatkozik a temetkezési szolgáltatók nevét és
telephelyének címét, elérhetőségét, valamint a nyújtott szolgáltatás teljeskörűségére utaló
megjegyzést az egyes szolgáltatók megkülönböztetése nélkül, ábécésorrendben tartalmazó,
az intézmény erre kijelölt helyiségében elhelyezett tájékoztatóra),
 tilos közzétenni politikai pártok plakátjait (ideértve minden politikai tartalmú falragaszt,
hirdetést, feliratot, szórólapot, és emblémát a hordozóanyagtól függetlenül), még abban az
esetben is, ha azok jótékonysági célúak,
 tilos az orvosi etikai szabályokat sértő hirdetés, reklám közzététele,
 tilos a gyógyszertárból kizárólag orvosi vényre kiadható vagy társadalombiztosítási
támogatásba befogadott gyógyszerek, tápszerek, továbbá a társadalombiztosítási
támogatással rendelhető gyógyászati segédeszközök reklámozása, kivéve jogszabály
szerinti adattartalmú eszközismertetéseket és az engedélyezett védőoltási programokat
népszerűsítő kampányokat, valamint az ezekhez kapcsolódó gyógyszerekről szóló
tájékoztatást,
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 tilos közzétenni
a) a Magyarországon nem forgalmazható, illetve nem alkalmazható gyógyszerekről,
illetve gyógyászati segédeszközökről készített reklámot,
b) külön jogszabályban meghatározott kábítószert vagy pszichotrop anyagot tartalmazó
gyógyszerre vonatkozó reklámot,
c) vizsgálati készítményt bemutató reklámot,
d) gyermekkorúaknak szóló reklámot,
e) olyan vény nélkül is beszerezhető gyógyszer reklámját, amely gyógyszer nevével
azonos elnevezésű, kizárólag orvosi vényre kiadható gyógyszer is forgalomban van,
f) olyan vény nélkül is beszerezhető gyógyszer reklámját, amelynek árához külön
jogszabály alapján a központi költségvetés, illetve az E. Alap az arra jogosultaknak
támogatást nyújt,
g) olyan gyógyászati segédeszköz reklámját, amely a társadalombiztosítás által
támogatott gyógyászati segédeszköz nevével azonos elnevezésű - csak jelzőben,
számban különböző - eszközt reklámoz.
 tilos közzétenni harmadik személy személyiségi jogait, valamint szerzői, szomszédos vagy
védjegyoltalmat biztosító jogát sértő reklámot,
 az Intézménynek a gazdasági és társadalmi jó híréhez fűződő érdekeit sértő reklámot,
hirdetést, és
 tilos közzétenni jogszabály előírása alapján a tiltott vagy korlátozott reklámtevékenység
körébe tartozó reklámot vagy hirdetést.
A kihelyezésre vonatkozó jóváhagyó vagy elutasító döntés meghozatalára a Műszaki Igazgató
jogosult.
A reklámtáblák kihelyezésének díját a FISZ-053/M02 melléklet szabályozza.
4.4.

Étkeztetési, élelmezési szolgáltatások térítési díjai

4.4.1. Szabályozás, eljárásrend
Az Intézmény 3 tagkórházában rendelkezik Élelmezési Osztállyal (Központi Tagkórház,
Semmelweis Tagkórház, Mezőkövesdi Tagkórház), melyek elsődlegesen a betegek és az
alkalmazottak ellátását szolgálják.
Az Intézmény az alkalmazottak, foglalkoztatottak részére naponta ebéd menüt biztosít. Az adott
napra vonatkozó ebéd menüt előzetesen kell megrendelni és kifizetni.
 A Központi Tagkórházban a tárgynapot megelőző utolsó munkanap 07:30 óráig
 A Semmelweis Tagkórházban hétfő – csütörtök a tárgynapot megelőző utolsó munkanap
09:00 óráig (pénteken a jegyiroda zárva tart)
 A Mezőkövesdi Tagkórházban a tárgynapot megelőző utolsó előtti munkanap 9:00 óráig
A napi menün túlmenően a Központi Tagkórházban az alkalmazottak és az étteremben étkező
egyéb személyek számára ebédként a napi étlapon (a’la carte) szereplő ételek is választhatók.
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Az Intézményben működő konyhák szabad kapacitásuk erejéig külső szolgáltatást vállalhatnak,
melyet a Gazdasági Igazgató engedélyez. A szolgáltatás nyújtásáról szerződés készül, melyet az
Intézmény az érintett Élelmezési Osztályának együttműködésével minden év június 30. napjáig
felülvizsgál és az abban szereplő díjtételeket szerződésmódosítással, vagy - ha erre a szerződés
lehetőséget biztosít - egyoldalú nyilatkozattal módosít.
4.4.2. Térítési díj mértéke
Az étkeztetési díjak mértékét a FISZ-053/M03 melléklet tartalmazza, melyet minden évben
június 30-ig felül kell vizsgálni. Amennyiben a szerződés erre lehetőséget biztosít a változtatásról
a Megrendelőket a Szolgáltató (Intézmény) egyoldalúan tájékoztatja, ellenkező esetben a
szolgáltatási szerződések módosítását kell kezdeményezni.
4.4.3. Díjfizetés rendje, folyamata
a) Az alkalmazottaknak az étkezési díjat lehetőségük van készpénzzel, vagy bankkártyával
fizetni. A térítési díj visszafizetése csak a befizetés módjának megfelelően történhet.
b) Szolgáltatási szerződés esetén a Pénzügyi és Számviteli Osztály az eredeti szolgáltatási
szerződés kézhezvételét követően a szerződéssel érintett Tagkórház Élelmezési
Osztályának, illetve Csoportjának havi kimutatása alapján előírja a követelést, a kiküldött
számla alapján figyelemmel kíséri a pénzügyi teljesítést, késedelmes fizetés esetén
felszólítást küld, illetve a jogi úton történő behajtást kezdeményezi a 4.4.5. pontban
foglaltak szerint.
4.4.4. Térítési díj mérséklése, elengedése
A FISZ-053/M03 melléklet alapján a saját dolgozók részére kedvezményes étkezést biztosítunk,
a külső partnerek részére a tevékenységük figyelembevételével kerül meghatározásra a térítési
díj mértéke.
A térítési díj további mérséklése egyedi elbírálás alapján gazdasági igazgatói engedélyhez kötött.
4.4.5. Szankciók
A Pénzügyi és Számviteli Osztály szolgáltatási díj megfizetésének elmaradás esetén felszólító
levelet küld a Megrendelőnek a tartozás kiegyenlítése érdekében. Amennyiben a Megrendelőnek
3 havi vagy annál több tartozása áll fenn, a Pénzügyi és Számviteli Osztály tájékoztatja a
szerződés témafelelősét, aki dönt a szerződés megszüntetéséről és a Jogi Osztályon
kezdeményezi a szolgáltatási szerződés felmondását egyúttal a tartozás behajtása iránti eljárás
megindítását. A Jogi Osztály a felszólító levelet a Megrendelőnek kiküldi, majd ennek
eredménytelensége esetén további 8 napon belül a szerződést felmondja a szerződésben foglaltak
szerint.
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A Jogi Osztály az Fmhtv. és a Pp. rendelkezéseit figyelembe véve a tartozás behajtása érdekében
a megfelelő eljárás megindítása iránt intézkedik.

4.5.

Egészségmegőrző Központ, valamint a Szabadidő Park által nyújtott
szolgáltatások

4.5.1. Szabályozás, eljárásrend
Az Egészségmegőrző Központ és a Szabadidő Park szolgáltatásait a kórházi dolgozók, továbbá
egyéb (külső) vendégek is igénybe vehetik díj ellenében. A szolgáltatások alkalomra szóló
jeggyel vagy bérlettel vehetők igénybe.
4.5.2. Térítési díj mértéke
A fizetendő díjak mértékét az Egészségmegőrző Központ vonatkozásában a FISZ-053/M04, a
Szabadidő Park esetén a FISZ-053/M05 melléklet tartalmazza.
A díj mértékét minden évben június 30-ig felül kell vizsgálni és amennyiben módosítás szükséges
a módosításokkal kapcsolatosan a dolgozókat és külső igénybevevőket az Intézmény
egyoldalúan tájékoztatja.
4.5.3. Díjfizetés rendje, folyamata
A beszedett díjat csak pénzkezeléssel megbízott, illetve felelősségvállalási nyilatkozattal
rendelkező személy szedheti be.
A pénz beszedése szabvány Nyugta nyomtatványon történik. A Nyugta 2 példányos, melyből az
első példányt a szolgáltatást igénybevevő kap meg, a második példány, tőpéldány a tömbben
marad. A nyugta szigorú számadású nyilvántartásba kerül, melyet csak a Pénzügyi és Számviteli
Osztálytól lehet igényelni.
A felelősség vállalási nyilatkozattal rendelkező személy hetente, illetve alkalomszerűen számol
el a beszedett bevétellel a pénztár felé. Az elszámolásnál a Pénzkezelési Szabályzat mellékletét
képező SGMU-F007-2/A12 adatlapot kell alkalmazni. A betelt tömböket a Pénzügyi és
Számviteli Osztálynak vissza kell adni.
4.5.4. Térítési díj mérséklése, elengedése
Saját dolgozók részére az Egészségmegőrző Központ bérletárai esetén kedvezményt biztosítunk
(a Szabadidő Park térítési díjai egységesek. A térítési díj további mérséklésére, vagy
elengedésére a szolgáltatások jellegénél fogva nincs lehetőség.
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4.5.5. Szankciók
A szolgáltatás készpénz befizetés vagy kártyás fizetés ellenében vehető igénybe, így késedelem
nem értelmezhető.

4.6.

Telefon használat

4.6.1. Szabályozás, eljárásrend
A vezetékes és mobiltelefonok használatával, valamint a térítési díjak fizetésével kapcsolatos
kötelezettségek szabályozása.
A telefonkészülékek használatának szabályozása
4.6.1.1. Vezetékes telefonon használat
Vezetékes telefonról indított városi (külső), vagy mobil telefonszám hívásához PIN kód
használata szükséges a hívás jellegétől (hivatali vagy magán) függetlenül. Vezetékes telefonról
kezdeményezett, Telefonközponton keresztüli ún. "belső" hívások (tagkórházakon belül és a
Központi -, Semmelweis -, Szent Ferenc -, és Diósgyőri tagkórházak között) korlátlanul, PIN
kód megadása nélkül kezdeményezhetők.
Szikszó és Mezőkövesd Tagkórházból Tagkórházak felé indított hívások külső hívásnak
minősülnek. A Központi, Semmelweis, Szent Ferenc, és Diósgyőri Tagkórházból Szikszó és
Mezőkövesd Tagkórház irányába indított hívások szintén külső hívásnak minősülnek.
PIN kód igénylése:
A PIN kódot a dolgozó az osztályvezető vagy a főnővér írásos jóváhagyása mellett
kezdeményezheti. A kérelem alapján Gazdasági Igazgató engedélyezi a kód kiadását.
A kódokat a Központi Tagkórházban a Telefonközpont, a Semmelweis, Szent Ferenc és Szikszó
Tagkórházban az Informatika, Mezőkövesd Tagkórházban a Telefonközpontot üzemeltető
szolgáltató cég készíti el. A kód átvételét a kódot kérő aláírásával igazolja, melyet zárt borítékban
kell átadni.
4.6.1.2 Mobiltelefon használata
A hivatali mobiltelefon – használatot a szervezeti egységek vezetői kérvényezhetik a dolgozóik
részére feladatellátáshoz kapcsolódóan, melynek engedélyezéséről a Főigazgató, vagy a
Gazdasági Igazgató dönt. A telefonkészülékek használói részére a Gazdasági Igazgató
költségkeretet (csomagot) állapít meg, melyet a FISZ-053/A07 adatlapon hagy jóvá.
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A Szolgáltató az alábbi mobil díjcsomagokat biztosítja a Kórház részére:
 flotta csomag
bruttó:
240 Ft
 alap csomag
bruttó:
367 Ft
 emelt csomag
bruttó:
509 Ft
 korlátlan csomag 1 G mobil internet
bruttó: 1 226 Ft
 korlátlan csomag 1 + 5 G mobil internet bruttó: 1 687 Ft
A Gazdasági Igazgató módosíthat keretet (csomagot) a flotta telefont használó kérésére, indokai
alapján.
A telefonkészülékek lehetnek saját, illetve az Intézmény által biztosított készülékek. A
telefonszámokat a Szolgáltató aktiválja a flotta rendszerbe.
4.6.2. Térítési díj mértéke
A vezetékes telefonon kezdeményezett "belső" és "külső hivatali hívások díjmentesek, a
magánjellegű hívások térítési díja megegyezik a Szolgáltatói (T-Systems) tarifával.
A mobiltelefon készülékkel rendelkezők távbeszélő forgalmával összefüggő szolgáltatói díjak
fizetésének kötelezettsége Igazgatói (Főigazgató, Gazdasági Igazgató) engedély alapján a
jóváhagyott költségkeret mértékéig térítésmentes, az ezt meghaladó forgalom a Szolgáltatói
tarfiának (T-mobile) megfelelően kiszámlázandó.
A kórházi flottacsomaghoz tartozók, illetve azon magánszemélyek, vagy külső intézmények,
cégek, amelyek telefonszámlája csoportos számla keretében a Kórház nevére érkezik, a számlán
szereplő díjtételt kötelesek az Intézmény számára megtéríteni.
Híváslista készítésének díja megegyezik a Szolgáltató által meghatározott díjjal.
4.6.3. Díjfizetés rendje, folyamata
4.6.3.1. A vezetékes telefonkészülékek használatával kapcsolatos díjfizetés folyamata
A hívás jellegét azonosító kódok alapján elkülöníthető a vezetékes telefonbeszélgetések
magánforgalma.
A Központi Tagkórházban a szolgáltató által biztosított tarifázó program segítségével az
Informatikai Főosztály készíti el a tárgyhónapot követő hónap 3. munkanapjáig a híváslistát és
küldi meg a Gondnoksági Csoport részére. A Gondnoksági Csoport a lista alapján továbbítja a
fizetendő díjakat a szervezeti egységek, a külső intézmények, illetve cégek felé. Egyúttal
megküldi a listát a Pénzügyi és Számviteli Osztály részére, aki a befizetések teljesülését ez
alapján ellenőrzi.
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a) A híváslistán szereplő adatok alapján a szervezeti egységek érintett dolgozói:
- csoportosan, a fizetőbiztosi megbízással rendelkező dolgozón keresztül
- vagy egyénileg,
fizetik be a pénztárba a telefon használatával kapcsolatos díjat. A Pénzügyi és Számviteli
Osztály elkészíti a név szerinti számlákat, valamint a befizetett összegről bevételi
pénztárbizonylatot állít ki.
b) A Blaskovits utcai lakók esetén a telefonköltség a havi lakásbérleti szerződés alapján
kiszámlázott térítési díjakban kerül feltűntetésre.
c) A külső intézmények, cégek híváslistáját a gondnoksági csoportvezető továbbítja az
Pénzügyi és Számviteli Osztály részére, melyről átutalásos számla készül.
A Semmelweis, Szent Ferenc, Diósgyőr Tagkórházakban a szolgáltató által biztosított tarifázó
program segítségével az Informatikai Főosztály készíti el a híváslistát és küldi meg a Pénzügyi
és Számviteli Osztály Semmelweis Tagkórházban dolgozó munkatársa részére, aki a híváslista
alapján
a) az Intézmény dolgozói számára névre szóló számlát állít ki, melyet továbbít a szervezeti
egységek felé. A dolgozók a számlát csoportosan, vagy egyénileg pénztári befizetés útján
rendezik.
b) külső intézmény, illetve cég részére számlát állít ki, melyet postai úton továbbít.
Szikszó Tagkórházban a szolgáltató által biztosított tarifázó program segítségével az
Informatikai Főosztály készíti el a híváslistát és küldi meg a Pénzügyi és Számviteli Osztály
Szikszói Tagkórházban dolgozó munkatársa részére. A befizetés a helyi pénztárba egyénileg
történik.
A Mezőkövesd Tagkórházban a Telefonközpontot karbantartó szolgáltató készíti el a névre szóló
magán és hivatalos beszélgetéseket is tartalmazó listát. A dolgozó a lista alapján, azon bejelölve
különíti el a magán beszélgetéseit, és ennek összegét fizeti be a Tagkórház Házipénztárába.
4.6.3.2. Mobil telefonkészülékek használatával kapcsolatos díjfizetés folyamata
A Gondnoksági Csoport az intézményi tárgyhavi mobiltelefon számla alapján ellenőrzi, hogy a
telefonkészülék használója a részére megállapított keretet túllépte-e. A túllépésről a Gondnoksági
Csoport az érintettet és a Pénzügyi és Számviteli Osztályt írásban értesíti. A kerettúllépés díját a
dolgozó köteles befizetni a Központi Tagkórház Pénztárába, valamint a telephelyek
vonatkozásában a pénzügyi ügyintézőnek. A befizetésről számla készül.
4.6.3.3. Híváslista igénylés folyamata
Szükség esetén külön kérésre lehetőség van arra, hogy a magáncélú beszélgetésekről, díjazás
ellenében részletes híváslista készüljön. Ez csak írásbeli kérelemre, a Gazdasági Igazgató
jóváhagyásával történhet. A híváslistát vezetékes telefon esetében az Informatikai Főosztály,
mobil telefon esetében a Szolgáltató készíti el.
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4.6.4. Térítési díj mérséklése, elengedése
A flotta telefont használónak joga van írásban – térítési díj ellenében - lekérni a híváslistáját,
melyből igazoló jelentést készít. Amennyiben a hívásaival kapcsolatban igazolni tudja, hogy
hívásai intézményi érdekeket szolgáltak, a Gazdasági Igazgató írásos engedélyével a költség
megfizetése törlésre kerül.
4.6.5. Szankciók
A magáncélú beszélgetésekről vagy a flottacsomag kerettúllépésről kiállított számla
megfizetésének határidejét követő 30. nap után a Pénzügyi és Számviteli Osztálynak a Gazdasági
Igazgatót értesíteni kell a befizetési kötelezettség elmulasztásáról.
Az értesítést követően a Gazdasági Igazgató kezdeményezheti a Főigazgatónál:
− a PIN kód vagy a mobiltelefon bevonását. A mobiltelefon bevonásával egyidejűleg az
előfizetői szerződés megszüntetésre kerül.
− valamint a hátralék egyéb módon történő behajtását.

4.7.

Behajtási engedélyek

4.7.1. Szabályozás, eljárásrend
Az eljárásrend kiterjed az Intézmény valamennyi telephelyére, azonban a telephelyi sajátosságok
miatt (eltérő betegszám, parkolási terület nagysága) eltérőek a behajtási szabályok, melyek az
alábbiakban kerülnek részletezésre.
A Központi Tagkórházban külső szolgáltató látja el a porta és rendészeti feladatokat. A többi
Tagkórházban saját intézeti portaszolgálat működik.
Intézet területére történő behajtás:
 A Központi Tagkórházba és a Semmelweis Tagkórházba az intézet területére behajtani
csak díjfizetés ellenében lehetséges.
 A Szent Ferenc Tagkórházba csak bérlettel rendelkező kórházi dolgozók hajthatnak be a
kórház területére.
 A Mezőkövesdi Tagkórházban a behajtás szabad, díjfizetés nincs.
 Diósgyőri telephelyen nincs az intézménynek saját, lezárt területe, a behajtás nem
értelmezhető.
 Szikszói Tagkórházban a behajtás szabad, díjfizetés nincs.
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Behajtási engedélyek típusai:
 egyszeri behajtási engedély
 éves dolgozói bérlet
 nem kórházi alkalmazásban álló vagy nem a kórház számára közvetlen egészségügyi
szolgáltatást végző személyek (külsős béreltek) éves bérlete
 Központi Tagkórház területén üzemelő Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde
dolgozói és az óvodába járó gyermekek szülei által igényelhető az óvodai féléves behajtási
engedély
 térítésmentes ideiglenes behajtási engedély a kezelő orvos által kiadott “szakorvosi javaslat
díjmentes ideiglenes behajtási engedélyhez” elnevezésű nyomtatvány alapján a rendszeres
ellátásban részesülők számára 1, 2, 3 hónap időtartamra adható ki
 térítésmentes ideiglenes behajtási engedély a kórház részére vállalkozási szerződés
keretében munkálatokat végző külső cégek részére a munkálatok idejére
 érvényes rokkantsági igazolvánnyal rendelkezők valamennyi telephelyen térítésmentesen
hajthatnak be és parkolhatnak
Dolgozói éves bérletet jogosultak igénybe venni:
 Az Intézménnyel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban (közalkalmazotti vagy egyéb),
vállalkozási jogviszonyban, vagy megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozói
 Ügyeletet ellátó orvosok
 Háziorvosok
A bérlet vásárlására jogosult bérlet igénylők listáját – név, forgalmi rendszám, autó típusa és
színe, autó tulajdonosa adattartalommal - az érintett szervezeti egység vezetője juttatja el a
Tagkórház gondnoksági csoportja részére, illetve a Központi Tagkórházban a Szolgáltató részére
A dolgozói parkolási matricát jogosultak igénybe venni kategóriájába nem tartozók a külsős
(céges) matrica megvételére jogosultak.
Az éves parkoló kártyák a díj befizetése után érvényesek a tárgyév december 31. napjáig, vagy
az intraneten közzétett határidőig. Éves behajtási engedély csak egész évre váltható,
díjvisszaigénylés nem lehetséges.
A kórház területére történő behajtás csak a gépjármű szélvédőjére felragasztott matricával
lehetséges, melyet a biztonsági szolgálat ellenőriz. Matrica hiányában behajtást engedélyező jegy
megvásárlására kötelezett a gépjármű tulajdonosa.
4.7.2. Térítési díj mértéke
A behajtási díjak mértékét a FISZ-053/M06 melléklet tartalmazza.
A melléklet tartalmazza a díjak mértékét, melyet minden évben felül kell vizsgálni június 30-ig
és amennyiben módosítás szükséges a módosításokat át kell vezetni a mellékleten és közzé kell
tenni a kórház honlapján és intranet oldalán a díjak változását.
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4.7.3. Díjfizetés rendje, folyamata
A Központi Tagkórházban jelenleg külső szolgáltató cég végzi a parkolás felügyelet és szedi be
a parkolás/behajtás díjait.
 Az éves behajtási engedélyek öntapadós matricáit a szolgáltató cég rendeli meg, veszi
nyilvántartásba a saját gyakorlatának megfelelően. Az éves behajtási engedélyek
megvásárlására a Szolgáltatónál van lehetőség. A Központi Tagkórház Pénzügyi és
Számviteli Osztályán is van lehetőség a matrica megvásárlására a Munkaügyi és HR
Igazgatóság által kiadott munkáltatói igazolás bemutatása mellett.
 Az egyszeri behajtási engedélyek árusítását a Központi Tagkórház területén a szolgáltató
végzi a gépjárműforgalmi kapukon online pénztárgépek használatával.
A Semmelweis Tagkórházban saját üzemeltetésben van a behajtás felügyelete és a díjak
beszedése.
 Semmelweis Tagkórházban igényelhető éves bérlethez az „öntapadós” matricákat a
BELEF rendeli meg és a Pénzügyi és Számviteli Osztály szigorú számadású
nyomtatványként veszi nyilvántartásba a sorszámozott matricákat. Az éves behajtási
engedélyek kiadása a pénztárból történik a kiállított számla alapján, térítési díj
megfizetése ellenében.
 A napi behajtási engedély kiadása nyomda által gyártott, szigorú számadású nyugta
alapján történik. A nyugtatömböt a BELEF rendeli meg és a pénztáros adja ki a
Portaszolgálat részére. A pénz beszedése behajtáskor a portán történik. A portaszolgálat
munkatársai amint a kiadott nyugtatömb betelik, elszámolnak a tömbbel és a pénzzel a
pénztárban.
4.7.4. Térítési díj mérséklése, elengedése
Térítési díjmentes esetek:
 Mozgássérültek a mozgássérült kártyával ingyenesen parkolhatnak abban az esetben, ha
a mozgássérült személy szállítása érdekében történik a behajtás.
 Térítésmentes ideiglenes behajtási engedély a kezelő orvos által kiadott “szakorvosi
javaslat díjmentes ideiglenes behajtási engedélyhez” elnevezésű nyomtatvány alapján a
rendszeres ellátásban részesülők számára 1,2,3 hónap időtartamra adható ki.
 Térítésmentes ideiglenes behajtási engedély a kórház részére vállalkozási szerződés
keretében munkálatokat végző külső cégek részére a munkálatok idejére adható ki a
Műszaki Igazgató által engedélyezett esetekben.
Fentieken túl engedmény, mérséklés nem adható.
4.7.5. Szankciók
A szolgáltatás csak készpénz befizetés ellenében vehető igénybe, így késedelem, illetve a
díjfizetés elmulasztása nem értelmezhető.
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Bérmosatás, Bértextil

4.8.1. Szabályozás, eljárásrend
Az Intézményben a textil tisztítását, a bértextil biztosítását a külső szolgáltató partner
(közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője) végzi. A bérmosást, bértextil szolgáltatást azon
egészségügyi szolgáltatók részére kerül biztosításra, akikkel együttműködési, szolgáltatási vagy
bérleti szerződés áll fenn.
A bérmosatást, bértextilt igénylő szolgáltató a textíliát leadási jeggyel adja át a mosoda felé. A
mosodai szolgáltatás számlázása ez alapján történik. A számla melléklete az igénybevevő
részéről a leadási jegyek azonosító száma alapján ellenőrizhető, eltérés esetén közvetlenül a külső
szolgáltatóval egyeztet.
4.8.2. Térítési díj mértéke
Az összeg megállapítása a külső szolgáltató / közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője és az
Intézmény között fennálló, érvényben lévő szolgáltatási szerződés szerinti díjak alapján történik
és kerül továbbszámlázásra.
A jelenlegi szerződés alapján:
a) a bérmosás díjtételei
 kg mosás
 javítás
 osztályos szerviz
b) a bértextil szolgáltatás díjtételei
 kg mosás
 osztályos szerviz
 textilbérlet (terméktípusonként, eltérő darab áron)
A térítési díj mértékét a szolgáltatási díjtételek összes elemének figyelembevételével kell
meghatározni.
4.8.3. Díjfizetés rendje, folyamata
A külső szolgáltató / közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a számlához igénybevevőnként
mellékeli az elvégzett szolgáltatást kg és terméktípus (bértextil) szerinti bontásban. A
teljesítésigazoló jóváhagyása után a külső szolgáltatónak végzett mosás a 4.7.2 pont alapján
továbbszámlázásra kerül az igénybevevő felé.
4.8.4. Térítési díj mérséklése, elengedése
A térítési díj mérséklésére, elengedésére nincs lehetőség.
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4.8.5. Szankciók
Amennyiben a tartozás nem kerül kiegyenlítésre, annak behajtása érdekében a Pénzügyi és
Számviteli Osztály három felszólítót küld a partner részére. A harmadik eredménytelen fizetési
felszólítást követően a teljes dokumentáció továbbküldésre kerül a Jogi Osztály felé a tartozás
behajtása érdekében.

4.9.

Bérsterilizálás

4.9.1. Szabályozás, eljárásrend
Az Intézmény Központi Sterilizálója két telephelyen működik, bérsterilizálást a szabad
kapacitásai terhére vállal az Intézmény.
4.9.2. Térítési díj mértéke (bruttó)
A térítési díj mértékét a FISZ-053/M07 melléklet szabályozza.
4.9.3. Díjfizetés rendje, folyamata
Az I. és II. Központi Sterilizálótól a Pénzügyi és Számviteli Osztály a külső szolgáltatók részére
végzett sterilizálási szolgáltatásról a kimutatást havonta, igénybevevőnkénti bontásban
megkapja. A teljesítést igazoló dokumentáció, valamint a szerződésben rögzített árak alapján
történik a számla kiállítása.
4.9.4. Térítési díj mérséklése, elengedése
A térítési díj mérséklése egyedi elbírálás alapján gazdasági igazgatói engedélyhez kötött.
A térítési díj elengedésére nincs lehetőség.
4.9.5. Szankciók
Amennyiben a tartozás nem kerül kiegyenlítésre, annak behajtása érdekében a Pénzügyi és
Számviteli Osztály három felszólítót küld a partner részére. A harmadik eredménytelen fizetési
felszólítást követően a teljes dokumentáció továbbküldésre kerül a Jogi Osztály felé a tartozás
behajtása érdekében.
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MELLÉKLETEK, ADATLAPOK JEGYZÉKE
Minőségügyi Kód

Cím

Az oldal
változatszáma

Mellékletek
FISZ-053-1/M01

Pályáztatás rendje

1

FISZ-053-1/M02

Bérleti és rezsi díjak

1

FISZ-053-1/M03

Étkezési, élelmezési szolgáltatások térítési díjai

1

FISZ-053-1/M04

Egészségmegőrző Központ által nyújtott szolgáltatások térítési
díjainak mértéke

1

FISZ-053-1/M05

A Szabadidő Park szolgáltatásainak térítési díjai

1

FISZ-053-1/M06

Behajtási díjak

1

FISZ-053-1/M07

Sterilizálási díjtáblázat

1

Adatlapok
A felsorolt adatlapok az Intézmény honlapjáról megnyithatók

FISZ-053-1/A01

Bérbeadási kérelem (helyiség bérletre)

1

FISZ-053-1/A02

Ingatlan minősítő lap bérbeadáshoz

1

FISZ-053-1/A03

Kérelem tervezett értéknövelő beruházás engedélyezésére

1

FISZ-053-1/A04

Kérelem bérleti díj ideiglenes mérséklésére

1

FISZ-053-1/A05

Férőhely kiutaló határozat

1

FISZ-053-1/A06

Kérelem reklámtábla kihelyezésére

1

FISZ-053-1/A07

Engedély mobiltelefon költségkeretre

1
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