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PREAMBULUM 
 
Az Miskolci Egyetem (továbbiakban: Egyetem) területei, helyiségei és eszközei elsődlegesen 
az egyetemi feladatellátást kell szolgálják. 
Használatuk átengedésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az átengedés az 
egyetemi feladatellátásban nem okoz zavart. 
Az Egyetem alkalmazottai munkaidejükön belül kizárólag az egyetemi munkafeladataik 
ellátására vehetik igénybe az egyetemi területeket, helyiségeket és eszközöket, munkaidőn 
kívül a jelen szabályzatban foglaltak szerint jogosultak a bérbe vételre. 
 

A szabályozás hatálya 

1. § 

(1) A szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem kezelésében lévő épületekre és építményekre, 
azok helyiségeire (díszterem, aula, tanácstermek, előadó-, és tantermek, tanszéki, 
intézeti, kari területek, kollégiumok központi kezelésű helyiségei, valamint minden más 
– nem lakás céljára szolgáló – helyiség), az Egyetem létesítményeire (konyhák, 
éttermek, sportlétesítmények, stb.), az Egyetem közterületeire, valamint eszközeire 
(gépek, berendezések).  

(2) A kollégium (Bolyai Kollégium) szabad szálláshelyei hasznosításának szabályait külön 
kancellári utasítás határozza meg. 

 
A bérbeadás általános feltételei 

2. § 

(1) Az Egyetem területeit, helyiségeit és eszközeit ideiglenes használatra (továbbiakban: 
bérletre) a meghatározott térítés mellett csak abban az esetben lehet átengedni, ha az 
átengedés az Egyetem rendeltetésszerű működését nem zavarja.  

(2) Kulturális, társadalmi és egyéb rendezvények céljára helyiségeket és az Egyetem 
vagyonkezelésébe tartozó más ingatlanokat bérbe adni elsősorban hétvégén, illetve 
oktatási időszakon kívül lehet.  

 
(3) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 24.§-ában 

foglaltakra tekintettel: 

 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. 

 (4) Mellőzhető a versenyeztetés, ha: 

a) a hasznosítás államháztartási körbe tartozó szervezet, jogszabályban előírt állami 
vagy önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet, vagy államháztartási 
körbe tartozó szervezet vagyonkezelésében lévő, az állam vagy a helyi 
önkormányzat tulajdonában álló lakások tekintetében a vagyonkezelő szervezettel 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek javára történik, 

b) nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettség a külföldödön lévő ingatlan esetében 
a versenyeztetés alkalmazását kizárja, 
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c) 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 
biztosíthatóak, 

d) a határozott időre kötendő szerződés tartama a kilencven napot nem haladja meg, 

e) ha 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. 

(5) Zártkörű pályázat kiírására különösen akkor kerülhet sor, ha a vagyontárgy nyilvános 
pályáztatásának reális, tervezett költségei jelentősen csökkentenék a hasznosításból éves 
szinten elérhető bevételt, vagy 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. 

(6) Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet 4. § 
(1) bekezdésében foglaltakra tekintettel: 

Az állami vagyon hasznosítására irányuló, 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 
szempontokat, 

c) a megkötendő szerződés típusát, a hasznosításra vonatkozó feltételeket, 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 és az ajánlattevők értesítésének módját, 

f)  a pályázati ajánlat érvényességének feltételeit. 

(7) Az Egyetem az általa vagyonkezelt ingatlanokat bérbe vagy más használatába az MNV 
Zrt. előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem adhatja, kivéve 

a) ha a használatba adás vagy bérbeadás időtartama a 90 napot nem haladja meg, vagy 

b) ha az adott szerződéssel használatba vagy bérbe adni kívánt alapterület a 100 
négyzetmétert, és a külön jelölésű épületként számított, hasznosított összterület az 
egyes épületek területének 20 %-át nem haladja meg, vagy 

c) ha a hasznosítás a költségvetési szervek elhelyezéséhez, működéséhez, az azokkal 
összefüggő, vagy jogszabály által előírt állami feladatok ellátásához szükséges, ide 
nem értve az elsősorban bevételszerzési célzatú, állami feladat ellátásához 
közvetlenül nem kapcsolódó bérbeadást, használatba adást, vagy 
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d) ha a hasznosítás a közfeladat ellátásából eredő olyan kötelezettség, amelyet az 
Egyetem jellemzően nem, vagy nem kizárólagosan saját maga végez, vagy 

e) ha a hasznosítás az Egyetem feladatellátásához, illetve a működéséhez kapcsolódik 
(pl. étterem, büfé, étel- ital- automaták üzemeltetése).  

(8) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései szerint a nemzeti 
vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy 
átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó 
szerződésben vállalja, hogy 

a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, 
adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti, 

b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi 
rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően 
használja, 

c) a hasznosításban a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban 
álló harmadik félként kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek 
vesznek részt. 

 
A bérleti jogviszony létesítésének szabályai 

3. § 

(1) A bérleti szerződések típusai: 

a) eseti bérbeadás: Az egybefüggően 90 napot meg nem haladó, illetve meghatározott 
napokra történő bérbeadás,  

b) tartós bérbeadás: ha az ingatlan, helyiség, eszköz bérbeadása rendszeres és 90 napot 
meghaladóan folyamatos.  

(2) A bérbeadás (eseti és tartós) feltételeiről és a minimális bérleti díjról a kancellár dönt. 
Az eseti bérbeadás minimális bérleti díjait külön kancellári utasítás szabályozza. 

(3) A bérleti díj meghatározásánál az egyetemi helyiségekre vonatkozó előző évi – a 
Költségvetési Törvényben a tárgyévre előzetesen jelzett, várható szolgáltatási 
inflációval növelt – fenntartási és üzemeltetési önköltségszámítást kell figyelembe venni. 

(4) Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli társaság, egyéni vállalkozó, illetve 
magánszemély a bérleti szándékát tartalmazó kérelmét az engedélyezésre jogosult 
egyetemi vezetőhöz írásban nyújthatja be, kivéve az (5) bekezdés d) pontjában foglalt 
eseti bérlet kérelme, melyek esetében azt a Műszaki és Üzemeltetési Osztályra kell 
megküldeni. 

 A kérelemben fel kell tüntetni:  

a) a kérelmező adatait, elérhetőségét, 

b) az igényelt terület, helyiség, eszköz megnevezését,  

c) a használat tervezett időtartamát,  

d) a bérbevétel célját.  

(5) Az engedélyezésre jogosult vezetők és hatáskörükbe tartozó területek:  

a) Kancellár: jogosult bármely egyetemi ingatlan bérbeadását engedélyezni. 

b) Kizárólag a rektor engedélyével – kancellári egyetértés mellett – adhatók bérbe az 
alábbi helyiségek: 
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ba) egyetemi tanácsterem, 

bb) Selmec/Sopron tanácsterem, 

bc) Uni-Hotel Diákotthon apartman 

c) Kizárólag a kancellár jogosult a tartós bérbeadást engedélyezni. 

d) Az üzemeltetési igazgató jogosult – a b) pontban foglaltak kivételével – az eseti 
bérbeadást engedélyezni a külön kancellári utasításban foglaltaknak megfelelően. 

 Az engedélyezés feltételeit a bérlővel az engedély megadásakor közölni kell.  

 Az ugyanazon időpontban azonos helyiségre és eszközre érkező igények közül az 
egyetemi oktatással, illetve kutatással kapcsolatos igényeket kell előnyben részesíteni.  

(6) Az engedélyezés után a bérleti szerződés megkötésére jogosult vezetők:  

a) kancellár vagy 

b) üzemeltetési igazgató. 

 A szerződés szakmai szignálója: tartós bérlet esetén az üzemeltetési igazgató, eseti 
bérlet esetén a Műszaki és Üzemeltetési Osztály vezetője. A szakmai szignálásnak meg 
kell előznie a bérbeadó aláírását a szignálás dátumának feltüntetésével. 

(7) Azon szerződések esetében, amelyeknél nem a kancellár az aláíró a kancellár egyetértési 
jogot gyakorol. 

(8) 1 

(9) A ME-HÖK egyetértési jogot gyakorol a Miskolci Egyetem Alapító Okirata 2. sz. 
mellékletében feltüntetett helyrajzi számú ingatlanokon belüli, a hallgatókat érintő jóléti, 
kulturális, sport célú helyiségek hasznosítása, valamint ezen hasznosításból származó 
bevételek felhasználása vonatkozásában a Miskolci Egyetem és az MNV Zrt. közötti 
hatályos Vagyonkezelési Szerződés előírásainak keretei között. Az egyetértés 
gyakorlása oly módon történik, hogy az egyetemi felelős vezető a ME-HÖK-öt már az 
előkészítés szakaszában bevonja konzultatív jelleggel, a végleges szerződéstervezetet 
pedig csak akkor írják alá a jogosultak, ha a tervezettel kapcsolatban a ME-HÖK már 
kifejezte egyetértését, melyet a dokumentumok ellenjegyzésével, vagy írásbeli 
nyilatkozat megtételével nyilvánít ki. 

 

Bérbeadás folyamata 

4. § 

(1) Az egyetem kezelésében lévő ingatlanok, központi kezelésű eszközök tartós 
hasznosításával, bérbeadásával kapcsolatos valamennyi szerződés-előkészítő folyamat a 
Műszaki és Üzemeltetési Osztály feladata. Az MNV Zrt. előzetes engedélyének 
beszerzése iránt a Műszaki és Üzemeltetési Osztály jár el. 

(2) A tartós szerződések esetében törekedni kell az energiamérést szolgáló almérő 
felszereléséről. Ennek tényét a szerződésben rögzíteni kell. 

(3) Az egyéni mérővel nem rendelkező fogyasztók esetében a Műszaki és Üzemeltetési 
Osztály felelős az energiafelhasználás meghatározásáért. 

                                              
1 Törölve a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2015. sz. határozatával.  2016. január 1-jétől hatályos szöveg.   
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(4) A helyiséggel, illetve a rendezvénnyel kapcsolatos ügyeletek igénybevétele kötelező. Az 
ügyeleteket az egyetem szolgáltató szervezeti egységei a bérlővel kötött megállapodás 
alapján biztosítják. Külső bérlők a Műszaki és Üzemeltetési Osztály előírásai szerint 
kötelesek az ügyeletet igénybe venni.  

(5) A bérleti szerződés időtartama az állami tulajdon vonatkozásában tulajdonosi jogokat 
gyakorló szerv előzetes írásos engedélye nélkül nem haladhatja meg a vagyonkezelési 
szerződésben meghatározott időtartamot.  

(6) A 4. § (5) bekezdésében hivatkozott előzetes engedély kiadását a kancelláron keresztül 
kell kezdeményezni. 

(7) A Pénzügyi Osztály az eredeti 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. 

(8) Az engedélyezésre jogosulthoz (jelen szabályzat 3. § (5) bekezdés) címzett kérelmet – 
iktatását követően – az illetékes előadó további ügyintézésre megküldi a Műszaki és 
Üzemeltetési Osztály részére. 

(9) A Műszaki és Üzemeltetési Osztály az általa 3 példányban előkészített, szignózott 
szerződést megküldi a szerződés szakmai szignálására, majd a megkötésére jogosult 
vezetőnek. A bérlő csak az aláírást követően írhatja alá a dokumentumot. 

 

A központi és szervezeti egységek kezelésében lévő eszközök bérbeadására 
vonatkozó külön előírások 

5. § 

(1) A szervezeti egységek kezelésében lévő gépek, műszerek és eszközök bérbeadása csak 
az egység vezetőjének engedélyével történhet. 

A szervezeti egység, mint bérbeadó elkészíti a szerződést, a szervezeti egység vezetője 
által – a független felek között piaci áraknak megfelelően – megállapított bérleti díjak 
figyelembevételével és szakmai szignálásra megküldi a Műszaki és Üzemeltetési 
Osztály vezetőjének. A szerződést a kancellár, illetve az üzemeltetési igazgató írja alá. 

A szerződést a bérlő ezt követően írhatja alá. 

(2) A bérbeadó szervezeti egység a szerződés egy példányát számlázás céljából a Pénzügyi 
Osztályra, egy példányát a Műszaki és Üzemeltetési Osztályra küldi. 

(3)  Az eszközök bérbeadásából származó bevétel az adott szervezeti egységet illeti meg, aki 
köteles azt a vagyonkezelt eszköz állag- és értékmegőrzésére, fenntartására, illetve 
értéknövelő beruházásra fordítani. 
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6. § 
2A bérbeadásból származó bevétel a Felújítási Alapba kerül. Amennyiben a közvetlen 
költség kimutatható, úgy az oktatási, kutatási, kulturális és sportlétesítmények 
bérbeadásából származó bevételt elkülönített témaszámokon kell kezelni. 
A Felújítási Alap felhasználásáról az intézményi költségvetés keretében dönt a Szenátus. 

 
Egyebek 

7. § 

(1) A bérleti szerződéseket a bérleti jogviszony kezdetét megelőzően kell megkötni, és egy 
eredeti példányt haladéktalanul továbbítani kell a Pénzügyi Osztály felé. 

(2) A szerződés késedelmes továbbítása miatti számla kiállításából adódó ÁFA határidőn 
túli bevallásból és befizetéséből eredő pótlék (késedelmi vagy önellenőrzési) összege a 
késedelmes továbbításért felelős szervezeti egységet terheli. 

(3) Az alkalmazható minimális bérleti, térítési díjakat, valamint a közvetlen közreműködők, 
ügyeletet ellátók díjait külön kancellári utasítás tartalmazza. 

(4) Egyetemen kívüli igénylők esetében a bérleti díj mértékében a bérbeadó a bérlővel – az 
aktuális bérleti díj minimum figyelembevételével – szabadon állapodik meg. A 
közreműködők díjazására külön megállapodást kell kötni. 

(5) Az egyéb igénybe vételek esetén a közreműködők díjazására szintén a vonatkozó 
kancellári utasításban foglaltak az érvényesek. 

(6) Mind az eseti, mind a tartós bérbeadásokról és azok változásairól a Műszaki és 
Üzemeltetési Osztály köteles nyilvántartást vezetni, valamint a szerződés egy példányát 
a Pénzügyi Osztálynak megküldeni. 

(7) Az E/7. jelű épület, illetve az E/3. jelű épület oldalszárnyában található területek 
bérbeadásából származó bevételek – jelen szabályzat 6.§-ában foglalt előírásaitól 
eltérően – a PPP Szolgáltatónak fizetett díj összegéig a PPP konstrukcióban 
megvalósított/felújított épületek után fizetendő bérleti díjak fedezetéül szolgál, a 
fennmaradó összeg pedig a Felújítási Alapba kerül. 

 
Hatályba léptető és záró rendelkezés 

8. § 

(1) 3A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. az általa az egyetem 
területén (az E/7. és E/3. jelű épületekben) bérelt helyiségeket – a Közalapítvány az 
egyetem területén történő működéséhez fűződő kiemelt egyetemi érdekre tekintettel –, 
valamint az FDSZ egyetemi szervezete – évente 90 napot nem meghaladóan – az 
egyetem siófoki üdülőjét az egyetem oldalán felmerülő költségek megtérítése ellenében 
(önköltségi díjon) jogosult bérelni. 

                                              
2 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 319/2015. sz. határozatával. 2016. január 1-jétől hatályos szöveg.  
3 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2015. sz. határozatával. 2016. január 1-jétől hatályos szöveg.  
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(2)	 Jelen szabalyzatot a Szenatus 32 1/2015 .sz. hatarozataval fogadt a ei. A hatalyba lepes 
idopontja 20 I6. januar I. napja , a szaba lyza t hatal ybalep esev el egyidej uleg a 
I03/2005 .sz. egyetemi tan acsi hat arozattal elfogadott es tobbszor modositott Berbeadasi 
szaba lyza t hatalyon kiviil helyezesre kerul . 

Mi skol c, 20 15. december 17. 

'Prof. Dr. T0n11a Andras
 
rektor
 

a 'Szenatus elnoke
 

.:


