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Az állami felsőoktatási intézmények által létrehozható gazdasági társaságok alapításának és 
működtetésének feltételeit, a gazdasági társaságokban való részesedésszerzés szabályait alapvetően 
a következő jogszabályok határozzák meg: 

- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.évi CCIV. törvény ( továbbiakban Nftv) 
- államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),  
- a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.), 
- az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet, 
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, 
- a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 

CXXII. törvény, 
- a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. Törvény. 

 
 

1.§. 

A Szabályzat hatálya 
 
(1) A szabályzat tárgyi hatálya az Nftv. 86. §-a felhatalmazása alapján gazdálkodó szervezetek 
alapítására, illetve gazdálkodó szervezetben történő részesedés szerzésére terjed ki.  
(2) A szabályzat személyi hatálya az Egyetem valamennyi szervezeti egységére és 
közalkalmazottjára kiterjed.  
 
 
 

2.§. 

Az alapításra vonatkozó általános szabályok 
 

(1) Az Nftv 88.§ (1) bekezdése szerint az állami felsőoktatási intézmény által alapított 
gazdasági társaság alapítására, a részesedésszerzésre, működésére és vezető 
tisztségviselőinek a felelősségére az állami részesedéssel működő gazdasági társaságokra 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  

(2) Az Egyetem az alaptevékenységébe tartozó közfeladat hatékonyabb ellátása céljából – az  
irányítását, felügyeletét ellátó szerv vezetője útján – kezdeményezheti az MNV Zrt-nél 
gazdálkodó szervezet alapítását, abban részesedés vagy további részesedés szerzését. 

(3) A kezdeményezésben be kell mutatni a gazdálkodó szervezet alapításának indokait, a más 
módon történő feladatellátás előnyeit és azt, hogy a piacra lépés nem jár versenytorzító 
hatással. 

(4) Az MNV Zrt dönt valamely állami vagyonelem gazdálkodó szervezet részére történő nem 
pénzbeli hozzájárulásként vagy más módon történő rendelkezésre bocsátásáról. 

(5) Az Egyetem a kincstárnál vezetett külön fizetési számlájának egyenlege, valamint a 
költségvetési év végén keletkezett előirányzat maradványa, illetve az Nftv-ben 
meghatározott gazdasági társaságtól kapott osztaléka terhére, tulajdonosi joggyakorló 
szervezet jóváhagyásához nem kötött döntésével zártkörűen működő részvénytársaságot 
vagy korlátolt felelősségű társaságot (a továbbiakban: intézményi társaság) alapíthat, 
illetve ezekben szerezhet részesedést.  

(6) Az Egyetem csak olyan intézményi társaságot hozhat létre, illetve olyan intézményi 
társaságban szerezhet részesedést, amely nem sérti az érdekeit. Nem hozható létre 
intézményi társaság az Egyetem alapfeladatainak ellátására, kivéve a szervezéssel 
összefüggő tevékenységet.  
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(7) Az Egyetem olyan gazdasági társaságot hozhat létre, illetve olyan társaságban szerezhet 
részesedést, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulásának mértékét.  
(8)  Ha az egyetem szellemi alkotás jogosultja, azt nem pénzbeli hozzájárulásként intézményi 
társaság tulajdonába adhatja, a szellemi alkotás üzleti célú hasznosítása céljából hasznosító 
vállalkozást hozhat létre. A szellemi alkotás hasznosítására létrehozott, illetve működtetett 
intézményi társaságra egyebekben a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. 
évi CXXXIV. törvényt kell alkalmazni. 
 
 

3.§. 

Az alapításra vonatkozó részletes szabályok 
 
(1) Az Egyetem egyszemélyes vagy többszemélyes gazdálkodó szervezetet alapíthat, illetve 
szerezhet részesedést.  
(2) Az alapítást, illetve részesedés szerzését az Egyetem szervezeti egységei vagy közalkalmazottai 
kezdeményezhetik. 
(3) A létrehozásra irányuló szándék előterjesztés formájában kerülhet a Tulajdonosi Tanácsadó 
Testület elé. 
(4) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell: 

– előzmények ismertetését, létrehozásának indokait, 
– a gazdálkodó szervezet alapításának szakmai és költséghatékonysági indokait, 
– a létrehozandó szervezet tevékenységi körét, 
– az alapítási dokumentumoknak (alapító okiratának, alapszabályának, társasági szerződés) 

tervezetét, 
– az egyetem likviditására gyakorolt hatását, 
–  3 éves előzetes üzleti tervét. 

(5) Az előterjesztéshez előzetesen jogi szakvéleményt kell kérni arra vonatkozóan, hogy a 
koncepció megfelel-e a hatályos törvényi szabályozásoknak.  
(6) A Jogi Csoport a megkapott anyagot írásbeli javaslatával megküldi a gazdasági főigazgató 
részére, aki ellenőrzi a kötelező tartalmi elemek meglétét, és a gazdasági szempontok 
figyelembevételével kialakítja álláspontját.  
(7) A gazdálkodó szervezet alapítására, részesedés szerzésére irányuló előterjesztés csak a 
Tulajdonosi Tanácsadó Testület véleményének kikérésével, annak csatolásával terjeszthető a 
Szenátus elé.  
(8) A 2011. évi CCIV törvény 12.§ (1) bekezdés gc) pontja értelmében a Szenátus dönt: 
„gazdálkodó szervezet alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről, gazdálkodó 
szervezettel történő együttműködésről” 
(9) Amennyiben intézményi társaságon kívüli gazdálkodó szervezet alapítását tervezi az Egyetem a 
fenntartó útján kezdeményezi az MNV Zrt jóváhagyásának beszerzését 
(10) A Szenátusi határozat, - nem intézményi társaság alapítása esetén az MNV Zrt jóváhagyása - 
alapján a rektor végrehajtja az alapításra, a részesedésszerzésre és a tulajdonosi joggyakorlásra 
vonatkozó döntéseket. 
 

4.§. 

Módosítás, cégbejegyzés 
 
 
(1) Az alapító okirat, társasági szerződés a társaság cégnevét, székhelyét (telephely, fióktelep), 
tevékenységi körét és alaptőkéjét nem érintő módosításáról a Tulajdonosi Tanácsadó Testületet és a 
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Szenátust tájékoztatni kell, egyébként a társasági szerződés módosításának menetére az alapításra 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  
(2) Az intézményi társaság alapítását az alapító okirat aláírásától, a társasági szerződés 
megkötésétől, illetve módosításától számított 30 napon belül – bejegyzés és közzététel végett – a 
székhely szerint illetékes cégbíróságnak be kell jelenteni. Ha a társaság alapításához hatósági 
engedély szükséges, a cégbírósági bejelentést az engedély kézhezvételétől számított 15 napon belül 
kell teljesíteni.  
(3) Az alapítási dokumentumokat az Egyetem jogi képviselője készíti el és látja el ellenjegyzésével, 
továbbá a cégbejegyzési eljárásban az Egyetem képviseletében eljár.  
 

5.§ 

A gazdálkodó szervezetek működésének szabályai 

 

(1) Az Egyetem által alapított, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezettel kapcsolatos 
tulajdonosi jogokat a rektor gyakorolja. A tulajdonosi jogok gyakorlását a rektor az Nftv. 13.§ (3) 
bekezdése szerint átruházhatja. Az átruházott tulajdonosi jog tovább nem ruházható.  
 (2) A gazdálkodó szervezet alapításakor a vezető tisztségviselőket, a felügyelőbizottság tagjait, 
valamint a könyvvizsgálót ki kell jelölni. Az intézményi társaság felügyelőbizottságába egy tagot az 
MNV Zrt jogosult delegálni. 
(3) A gazdálkodó szervezetek működésének részletes szabályait a vonatkozó jogszabályok és az 
azok alapján készített alapító okirat, társasági szerződés tartalmazza.  
 
 

6.§. 

Beszámoltatás 
 

(1) Az egyetemi részvétellel működő gazdálkodó szervezetek évente kétszer a Tulajdonosi 
Tanácsadó Testületnek és évente egyszer a Szenátusnak beszámolnak tevékenységükről, valamint 
javaslatot tesznek a következő évi üzleti tervükre. 
(2) A Tulajdonosi Tanácsadó Testület javaslatára a Szenátus hoz döntést az elé terjesztett ügyekben  
(felügyelőbizottsági tagokkal kapcsolatos kérdések, ügyvezetők díjazásának kérdése, beszámolók, 
üzleti tervek elfogadása, stb.). 
 

7.§. 

Monitoring 
 

(1) A Miskolci Egyetem, mint tulajdonos a folyamatos kapcsolattartást a Technológiai- és 
Tudástranszfer Központ igazgató által kijelölt közalkalmazotton keresztül érvényesíti. Feladatai: 

– kapcsolattartás a gazdálkodó szervezetek vezetőivel, 
– probléma, kérés jelzése a rektor felé, 
– Tulajdonosi Tanácsadó Testületi ülések előkészítése, megszervezése, azon jegyzőkönyv 

vezetése, 
– pénzügyi és szakmai beszámolók bekérése, 
– írásos előterjesztések előkészítése a Szenátus üléseire. 

 
 

 

 



-
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8.§. 

Osszeferhetetlenseg 

(1) k Egyetemen magasabb vczetoi es a vezetoi megbizassal rendelkezok, valamint ezek kozeli 
hozzatartozoi nem tolthetnek be vezeto tisztsegviseloi feladatot, nem lehetnek tagjai a felugyclo 
bizottsagnak es nern lathatnak el konyvvizsgaloi feladatot olyan intezmenyi tarsasagban, amelyet az 
Egyctcm hozott letre , vagy amclyben rcszesedessel rendelkezik. 
(2) A gazdasagi tarsasag vezeto tisztsegviselriire, felugyeldbizottsagi tagjaira es konyvvizsgalojara 
nezve a Gt. 25. §- ban, 41.§ (5) bekezdeseben foglalt osszeferhetetlensegi szabalyok megfeleloen 
iranyadok. 

9.§ 
A gazddlkodo szervezetek megsziinese 

(l) Az egyetem altal alapitott vagy reszvetelevel rmikodo gazdalkodo szervezetek megszunteteset a 
Tulajdonosi Tanacsado Tesnilet velemenyezi , javaslata alapjan irasos eloterjesztes keszul, amely a 
Szenatus ele kerul dontesrc, 
(2) A gazdalkodo szervezetek megszuntethetok: 

jogut6d nelki.il 
vagy jogut6ddal. 

lO.§. 
Zaro is hatalyba lepteto rendelkezesek 

(1) Ezen szabalyzatot a Szcnatus 130/2013.sz. hatarozataval fogadta el, rendelkezesei 2013 . majus 
1. napjaval lepnek hatalyba, 

Miskolc, 2013. aprilis 25. 


