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I. FEJEZET 
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1. § 
A Vagyongazdálkodási Szabályzat (továbbiakban: szabályzat) a Miskolci Egyetem 
(továbbiakban: Egyetem) vagyonkezelésében lévő vagyonnal való gazdálkodás szabályait 
foglalja magában.  
Az Egyetem szabályzatát: 

- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.); 
- az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.); 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht.); 
- az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.); 
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.); 
- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: NFtv.); 
- az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet  

(a továbbiakban: Ávvr.); 
- az Egyetem vagyonkezelési szerződése 

szabályaival összhangban a Szenátus a következők szerint határozza meg. 
 
 

A szabályzat célja 
2. § 

A szabályzat célja az állam tulajdonában és az Egyetem vagyonkezelésében lévő vagyon 
rendeltetésének megfelelő hatékony, költségtakarékos, értékmegőrző, értéknövelő 
felhasználásának biztosítása. Ennek érdekében a szabályzat meghatározza az Egyetem egyes 
vagyongazdálkodási döntései meghozatalának rendjét, az egyes vagyongazdálkodási 
intézkedések előkészítésének, lefolytatásának feladatmegosztását, felelősségi rendjét, az 
egyetem nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét és 
a vagyongazdálkodási eljárások dokumentálási rendjét. Cél az Egyetem ingatlangazdálkodási, 
hasznosítási tevékenységének szabályozása is annak érdekében, hogy a vagyonkezelésében, 
használatában lévő ingó vagyontárgyak, ingatlanok (továbbiakban vagyontárgyak) 
gazdálkodási feladatainak kezelése tervezetten, áttekinthetően, ellenőrizhetően és 
gazdaságosan - a piaci feltételeknek megfelelően - történjen úgy, hogy eközben a rábízott állami 
vagyon állagát, értékét megőrizze, védje, lehetőség szerint a vagyon értékét növelje. 
 

A szabályzat hatálya 
3. § 

(1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi szervezeti egységére, a 
vagyontárgyakat bármilyen jogcímen használó személyre vagy szervezetre a használóval 
kötött szerződés alapján.   

(2) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed: 
a) az állam tulajdonában és az Egyetem vagyonkezelésében lévő ingó és ingatlan állami 

vagyonnal való gazdálkodásra, ide értve az állami vagyon használatát, állagának 
megóvását, karbantartását, működtetését, kezelését; 

b) az állam tulajdonában és az egyetem vagyonkezelésében lévő ingó és ingatlan állami 
vagyon hasznosítására; 
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c) az állam tulajdonában és az Egyetem vagyonkezelésében lévő ingó és ingatlan állami 
vagyon értékesítésére, az azon fennálló vagyonkezelői jog átadására, 
megszüntetésére; 

d) az állam tulajdonában és az Egyetem vagyonkezelésében lévő ingó és ingatlan állami 
vagyonra vonatkozó nyilvántartási és adatszolgáltatási eljárásokra. 

 
 
 

II. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
Értelmező rendelkezések 

4. § 
Jelen szabályzat alkalmazásában:  
(1) Állami vagyon: az állami feladat ellátását szolgáló, a társadalom működését és a 

nemzetgazdaság céljainak megvalósítását elősegítő vagyon.  
 Állami vagyonnak minősül: 

a) az állami tulajdonban lévő dolog, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti 
erő,  

b) az (a) pont hatálya alá nem tartozó mindazon vagyon, amely vonatkozásában törvény 
az állam kizárólagos tulajdonjogát nevesíti,  

c) az állam tulajdonában lévő tagsági jogviszonyt megtestesítő értékpapír, és az államot 
megillető egyéb társasági részesedés,  

d) az államot megillető olyan immateriális, vagyoni értékkel rendelkező jogosultság, 
amelyet jogszabály vagyoni értékű jogként nevesít,  

e) az állam tulajdonában lévő pénzügyi eszközök. 
Az állami vagyon rendeltetésétől függően kincstári vagyon, illetve üzleti vagyon lehet. 
(2) Kincstári vagyon: a kizárólagos állami tulajdonba tartozó vagyon, valamint a 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó, továbbá a 
korlátozottan forgalomképes állami vagyon. 

(3) Vagyongazdálkodás: a vagyon működtetésére irányuló szabályok rögzítése, a vagyon 
felhasználása meghatározott tevékenység ellátása érdekében. 

(4) Vagyonkezelés: az a tevékenység, amelyet a tulajdonos megbízásából és nevében a 
kezelő végez a vagyonkezelői jogok gyakorlásaként.  

(5) Vagyonkezelési szerződés: a Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. és az 
Egyetem között létrejövő kétoldalú szerződés az állam tulajdonában az Egyetem 
vagyonkezelésében lévő ingó és ingatlan vagyonról. A szerződés tartalmazza az Egyetem 
által használt vagyonelemek listáját, és a kezelésükre vonatkozó jogokat, 
kötelezettségeket. 

(6) Vagyonkataszter: a vagyon kezelőjénél vezetett, szabályozott analitikus nyilvántartáson 
alapuló, rendszeresen frissített, aggregált nyilvántartás. 

(7) Vagyongazdálkodási terv: az Egyetem gazdálkodási tervére épülő, évenként a fenntartó 
előírása alapján elkészítendő terv, amely tartalmazza a fenntartó által az Egyetem 
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rendelkezésére bocsátott vagyon hasznosításával, megóvásával, elidegenítésével 
kapcsolatos, tervezési évre vonatkozó elképzeléseket, a várható bevételeket és kiadásokat. 

(8) Beruházás: tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját kivitelezésben történő előállítása. 
Beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, 
átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező 
tevékenység is. 

(9) Felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) 
helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely 
mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki 
állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, vagy az adott eszköz 
használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági 
előnyök származnak. Felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával 
a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a 
tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy 
gazdaságosságát növeli; a tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, 
rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott 
(szerkezeti elemei elöregedtek), amely állapot már a rendeltetésszerű használatot 
veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való 
elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától.  

(10) Karbantartás: A tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését 
szolgáló javítási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást is. 

(11) Hasznosítás: állami vagyonnak bármely – a tulajdonjog átruházását nem eredményező – 
módon, jogcímen történő átadása, átengedése, ide nem értve a haszonélvezeti jog 
létesítését, valamint a vagyonkezelésbe adást.  

(12) Intézményfejlesztési terv: A fejlesztéssel, a fenntartó által a felsőoktatási intézmény 
rendelkezésére bocsátott vagyon hasznosításával, megóvásával, elidegenítésével 
kapcsolatos elképzeléseket, a várható bevételeket és kiadásokat meghatározó, a Szenátus 
által elfogadott intézményi dokumentum.  

 
Vagyonkezelés, vagyonkezelői jog 

5. § 
(1) Az Egyetem a rendelkezésére bocsátott vagyonnal a vonatkozó jogszabályok, a 

vagyonkezelési szerződés, valamint a jelen szabályzatban meghatározottak szerint 
rendelkezhet. 

(2) Az Egyetem rendelkezésére bocsátott állami vagyont az arról vezetett 
vagyonnyilvántartásban nyilván kell tartani, ezzel összefüggésben az Egyetemet külön 
jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli. 

(3) Az Egyetem bármilyen jogcímen vagyont szerez, annak tulajdonjoga – az intézményi 
társaságot és törvényben előírt egyéb kivételeket ide nem értve – az államot illeti meg, 
azonban arra az Egyetemmel határozatlan időre szóló vagyonkezelői szerződést kell kötni. 

(4) Az Egyetem az alapító okiratában meghatározott feladatainak végrehajtásához – feltéve, 
hogy ezzel nem veszélyezteti az alapfeladatainak végrehajtását, a közvagyon hatékony 
felhasználását – a rendelkezésére bocsátott vagyont használhatja és a vagyonkezelési 
szerződésében foglaltaknak megfelelően hasznosíthatja. 
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(5) Az Egyetem kezelésébe adott állami vagyont – ideértve szellemi terméket és más vagyoni 
értékű jogot is – az Alapító Okiratban meghatározott feladatainak ellátásához 
használhatja. 

(6) A vagyonkezelés olyan vagyongazdálkodási tevékenység, amelynek célja az állami 
feladatellátás, ezen belül az Egyetem működési feltételeinek hatékony biztosítása, a 
vagyon állagának és értékének megőrzése, védelme, továbbá értékének növelése. 

(7) Az Egyetem vagyonkezelői joga a vagyonkezelési szerződés alapján keletkezik. 
Ingatlanra vonatkozó, szerződésen alapuló vagyonkezelői jog az ingatlan-nyilvántartásba 
történő bejegyzéssel jön létre, az Egyetemet azonban a szerződés megkötésének 
időpontjától kezdve megilletik a vagyonkezelő jogai és terhelik kötelezettségei. 
Vagyonkezelői jog keletkezhet az (7) bekezdésben meghatározott esetben adásvételi 
szerződés megkötésével. 

(8) Az Egyetem a működéséhez szükséges, a számviteli törvény szerinti immateriális jószág, 
tárgyi eszköz (műszaki berendezés, gép, felszerelés stb.), készlet megvásárlására – 
ingatlan kivételével – adásvételi szerződést köthet. A szerződés megkötésével a 
vagyonelemek – ha értéke a külön törvényben meghatározott értékhatárt nem haladja meg 
- a Magyar Állam tulajdonába, és az Egyetem vagyonkezelésébe kerül. A vagyonkezelői 
jog ilyen esetben vagyonkezelési szerződés nélkül az Nvtv. alapján jön létre. 

(9) A vagyonkezelési szerződés alapján az Egyetem jogosult meghatározott állami tulajdonba 
tartozó vagyonelem birtoklására, használatára és hasznai szedésére. Az Egyetem köteles 
a vagyontárgy értékét megőrizni, állagának megóvásáról, karbantartásáról, 
működtetéséről gondoskodni, és a vagyonkezelési szerződésben előírt kötelezettségét 
teljesíteni. 

 
 
 

III. FEJEZET 
AZ ÁLLAMI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS 

 
Vagyongazdálkodás alapelvei 

6. § 
(1) Az állami vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, ideértve az e 

feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását. Az állami vagyonnal felelős 
módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 

(2) A vagyongazdálkodás feladata az állami vagyon rendeltetésének megfelelő, az állam 
mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a 
mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, 
átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának 
védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása. 

(3) Az Egyetem vagyongazdálkodási tevékenysége körében minden olyan döntést 
meghozhat, intézkedést megtehet, amely hozzájárul az alapító okiratában meghatározott 
feladatainak ellátásához, feltéve, hogy ezzel nem veszélyezteti az alapfeladatainak 
végrehajtását, a közpénzek és a közvagyon hatékony felhasználását. Így különösen: 
szerződést köthet, társulhat, gazdálkodó szervezetet alapíthat, a rendelkezésére bocsátott 
vagyont használhatja és a vagyonkezelési szerződésében foglaltaknak megfelelően 
hasznosíthatja. Az Egyetem kötelezettsége a rendelkezésére álló források 
rendeltetésszerű, gazdaságos felhasználása, a szellemi és egyéb vagyon védelme. Az 
Egyetem a vagyonkezelői jogának gyakorlásakor a rendelkezésre álló költségvetési 
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keretek által biztosított lehetőségek figyelembe vételével, a jó gazda gondosságával 
biztosítja annak fenntartását és javítását célzó felújítását, karbantartását, állagvédelmét. 

(4) Az állami vagyont, annak értékét és változásait a tulajdonosi joggyakorló nyilvántartja. 
Az érték nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, 
jellegénél fogva nem állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon 
elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási adatok – a 
minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat kivételével – 
nyilvánosak. 

 
Vagyongazdálkodási terv 

7. § 
(1) Az Egyetemnek éves vagyongazdálkodási tervet kell készítenie, amelynek célja: 

vagyonkategóriánként vagy akár vagyonelemenként kijelölje a vagyongazdálkodás 
körébe tartozó intézkedések irányvonalát, reális célkitűzéseit, illetve meghatározza a 
célkitűzések megvalósításához szükséges feltételeket, tevékenységeket, eszközöket. A 
tervben szerepeltetni kell az egyedi kezelést igénylő, jelentősebb és/vagy problémás, 
rendezendő vagyonügyeket.  

(2)  A vagyongazdálkodási tervben fel kell tüntetni:  
a) az adott költségvetési évben ellátandó feladatokhoz szükséges tárgyi eszközökkel 

kapcsolatos karbantartási, felújítási tennivalókat és ezek várható kiadásait;  
b) az adott időszakban várható nélkülözhető vagyontárgyak szerződéses formában 

történő átadását, kezelésre, üzemeltetésre, egyéb hasznosításra;  
c) az előző évben szerződés alapján átadott befektetett állami vagyon hasznosításának 

fenntartását, meghosszabbítását, szükség esetén módosítását;  
d) az adott év során értékesítésre szánt vagyontárgyak meghatározását, 

engedélyeztetésének előkészítését és az értékesítés alapján várható bevételek 
meghatározását, ezek felhasználásának előkészítését;  

e) az adott év beruházási teendőit, a beruházások várható kiadásait; 
f) az Egyetem által kezelt vagyon összetételét a költségvetési beszámoló szerkezete 

szerint; 
g) az intézményi költségvetésben vagyonvédelemre tervezett kiadást.  

(3) Az Egyetem intézményfejlesztési tervével összhangban minden év március 31. napjáig 
kell a tárgyévre vonatkozó éves vagyongazdálkodási tervet elkészíteni, melyet a 
Konzisztórium előzetes egyetértését követően a Szenátus fogad el .  

 
Állami vagyonnal való gazdálkodás tulajdonosi ellenőrzése 

8. § 
(1) Az állami vagyon kezelőjét, használóját megillető jogok gyakorlását, annak 

szabályszerűségét, célszerűségét az MNV Zrt. – szükség szerint a területi szervei útján – 
ellenőrzi. 

(2) Az Egyetem – a tulajdonosi ellenőrzés érdekében – kötelezhető minden, a vagyonra 
vonatkozó adat szolgáltatására és okirat bemutatására. 
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Állami vagyon nyilvántartása, a vagyonkataszter 
9. § 

 
(1) Az Egyetem nyilvántartja a rendelkezésére bocsátott vagyont. A nyilvántartási feladatokat 

a Gazdasági Igazgatóság látja el. 
(2) A rendelkezésre bocsátott vagyon nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokat az 

Ávvr. tartalmazza.  
(3) Az Egyetem a vagyonkezelői jog megszerzését követően 30 napon belül köteles ingatlant, 

társasági részesedést és a külön törvény szerint védelem alá eső ingóságot a 
vagyonkataszterbe bejelenteni. 

(4) Az Egyetem nyilvántartásait úgy köteles kialakítani és vezetni, hogy azok biztosítsák az 
adatszolgáltatás pontosságát és ellenőrizhetőségét.  

(5) A vagyonkataszter hiteles vezetése érdekében az Egyetemet adatszolgáltatási 
kötelezettség terheli. Az Egyetem a vagyonkezelt vagyonnak a tárgyév december 31-ei 
állományáról évente egyszer, a tárgyévet követő év május 31. napjáig köteles adatot 
szolgáltatni az MNV Zrt. részére a Vagyonkataszteri nyilvántartó szoftver 
alkalmazásával. Az adatokat a Gazdasági Igazgatóság – az Üzemeltetési Igazgatósággal 
együttműködve – állítja össze, melyet köteles az MNV Zrt. részére továbbítani. 

(6) Az Egyetem minden, egyedileg nyilvántartandó vagyonelem vagyonkezelői jogában 
történő változást (beszerzés, átvétel, értékesítés, átadás, esetleges fellelés, káresemény 
miatti megszűnés) 30 naptári napon belül tételesen; az értékhatár alatti és az értékhatártól 
függetlenül összevontan nyilvántartandó vagyonelemekben történő változásokat az előző 
pontban leírt határidőig összesítve köteles az MNV Zrt. tudomására hozni. 

 
 

Az állami vagyonnal való gazdálkodás Egyetemen belüli feladatai, hatáskörök 
 

Szenátus  
10. § 

A Szenátus vagyongazdálkodás körébe eső hatásköre:  
a) elfogadja az Egyetem intézményfejlesztési tervét,  
b) dönt a vagyonkezelésében lévő ingatlanok használatának Egyetemen belüli 

jelentősebb átcsoportosításáról,  
c) a Fenntartó egyetértésével dönt gazdálkodó szervezet alapításáról, gazdálkodó 

szervezetben részesedés szerzéséről,  
d) elfogadja az Egyetem vagyongazdálkodási tervét, illetve a vagyongazdálkodási terv 

végrehajtásáról szóló beszámolót,   
e) elfogadja a Vagyongazdálkodási szabályzatot. 

 
Rektor 

11.§ 
(1) A rektor felelős az Egyetem alaptevékenységnek megfelelő működéséért. 
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(2) A kancellárral együttműködve elkészíti az intézményfejlesztési tervet és azzal 
összhangban a kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiát, valamint az egyéb intézményi 
szabályzatokat, dokumentumokat. 

(3) Egyetemi szinten irányítja és összehangolja az oktatási tevékenységet és a kutató munkát. 
(4) A rektor egyetértési jogot gyakorol a vagyonkezelési szerződés és módosításai valamint 

a vagyon értékesítésére vonatkozó szerződés megkötése során. 
 

Kancellár 
12. § 

(1) A kancellár felelős az Egyetem állami feladatellátásának, ezen belül működtetési 
feltételeinek hatékony biztosításáért, valamint az Egyetem vagyonkezelésébe, 
használatába adott állami vagyon, valamint a saját tulajdonban lévő vagyon 
rendeltetésszerű igénybevételéért, állagának és értékének megőrzéséért, védelméért, 
értékének növeléséért. 

(2) A kancellár  
a) felel az Egyetem vagyongazdálkodási feladatainak ellátásért, 
b)  megköti a vagyon értékesítésére vonatkozó szerződést, 
c)  dönt az egyetem vagyonának a vagyongazdálkodási tervvel összhangban történő 

hasznosításáról, a vagyon hasznosítására szerződést köt, illetve annak megkötésére 
felhatalmazást ad, 

d) meghatározza a vagyongazdálkodás irányait, megállapítja annak követendő elveit,  
e) gondoskodik a vagyongazdálkodás intézményi szintű, rendeltetésszerű működéséről,  
f) megköti a vagyonkezelési szerződést, illetve annak módosítását az MNV Zrt.-vel,  
g) gondoskodik a vagyongazdálkodási szabályzat és módosításai Szenátus elé 

terjesztéséről, 
h) felel a vagyongazdálkodási terv és az annak végrehajtásáról készült beszámoló 

elkészítéséért és a Szenátus elé terjesztéséért. 
 

Gazdasági igazgató 
13. § 

(1) A gazdasági igazgató felelős a vagyonkezeléssel összefüggő vagyongazdálkodási 
tevékenységek szakszerű irányításáért, koordinálásáért.  

(2) A gazdasági igazgató:  
a) felelős a vagyonnyilvántartás jogszabályok, jelen szabályzat, vagyonkezelési 

szerződés, valamint a vagyongazdálkodásra vonatkozó fenntartói és más jogosultak 
által meghatározottak szerinti végrehajtásáért; 

b) felelős a vagyongazdálkodást érintő, a jogszabályok, a jelen szabályzat, a 
vagyonkezelési szerződés, valamint a vagyongazdálkodásra vonatkozó fenntartói és 
más jogosultak által meghatározottak szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért; 

c) gazdasági szempontból előzetesen ellenőrzi és szignálja az Egyetem által a 
vagyongazdálkodás keretében megkötött szerződéseket, 
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d) közreműködik az éves vagyongazdálkodási terv és beszámoló összeállításában. 
 

Üzemeltetési Igazgató 
14. § 

Az üzemeltetési igazgató: 
a) a vagyongazdálkodáson belül szervezi, irányítja és ellenőrzi a vagyonvédelmet, 
b) koordinálja az egyetemi felújítási és karbantartási munkákat, 
c) a Kancellár felé javaslatot tesz az ingatlangazdálkodással kapcsolatban a bérbeadásra, 

használatba adásra, ideiglenes használatba adásra, a helyiség-hasznosítási 
szolgáltatásra, illetve új ingatlanok használatba vételére vonatkozóan, a műszaki 
specifikáció és egyéb lényegesnek tartott információ megadásával, 

d) részt vesz a vagyongazdálkodási terv és beszámoló összeállításában, tételesen 
megjelölve abban a beruházási és felújítási igényeket, a prioritásokat, valamint a 
karbantartásra és működtetésre vonatkozó kalkulációkat. 

 
Gazdálkodó szervezetek alapítása és gazdálkodó szervezetekben való  

részesedés szerzése 
15. § 

(1) Az Egyetem az alaptevékenységébe tartozó közfeladat hatékonyabb ellátása céljából az 
NFtv. 86. §-a alapján kezdeményezheti az MNV Zrt-nél gazdálkodó szervezet alapítását, 
gazdálkodó szervezetben részesedés, vagy további részesedés szerzését. 

(2) 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 osztalék terhére, tulajdonosi joggyakorló 
szervezet jóváhagyásához nem kötött döntésével zártkörűen működő részvénytársaságot 
vagy korlátolt felelősségű társaságot (a továbbiakban: intézményi társaság) alapíthat, 
illetve ezekben szerezhet részesedést.  

(3) 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.  

(4) Az Egyetem olyan gazdasági társaságot hozhat létre, illetve olyan társaságban szerezhet 
részesedést, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulásának mértékét.  

 
Egyetem részesedésével működő gazdasági társaságok 

16.§ 
(1) Az intézményi társaságokban fennálló társasági részesedések tulajdonjoga az Egyetemet 

illeti. 
(2) Az Egyetemet illeti továbbá az Nftv. hatályba lépését megelőzően saját bevételből 

alapított gazdasági társaságokban fennálló társasági részesedések tulajdonjoga. 
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(3) Az Egyetem által alapított gazdasági társaság alapítására, részesedésszerzésre, működésé-
re, illetve a vezető tisztségviselőjének felelősségére az állami részesedéssel működő 
gazdasági társaságra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

(4) 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 tudományos kutatásról, fejlesztésről és 
innovációról szóló törvényt kell alkalmazni. 

(5) Az intézményi társaságok minden negyedévben kötelesek a tárgynegyedév 
gazdálkodására vonatkozóan adatot szolgáltatni a kancellár, továbbá évente beszámolót 
készíteni a Szenátus felé. A beszámolót a tárgyévet követő évben legkésőbb a Szenátus 
májusi ülésére kell jóváhagyásra előterjeszteni. A beszámoló Szenátus elé terjesztését 
megelőzően be kell szerezni a Konzisztórium előzetes egyetértését. 

 
 
 

IV. FEJEZET 
AZ ÁLLAMI VAGYON BÉRBEADÁSA 

 
A bérbeadás általános feltételei 

17. § 
(1) Az Miskolci Egyetem területei, helyiségei és eszközei elsődlegesen az egyetemi 

feladatellátást kell, hogy 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, azokat munkaidőn 
kívül a jelen szabályzatban foglaltak szerint jogosultak használni. 

(2)  A szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem kezelésében lévő épületekre és építményekre, 
azok helyiségeire, az Egyetem létesítményeire, az Egyetem közterületeire, valamint 
vagyonelemeire (eszköz, berendezés, gép).  

(3) 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.  

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

(5) 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.  

(6) Mellőzhető a versenyeztetés, ha:  
a) a hasznosítás államháztartási körbe tartozó szervezet, jogszabályban előírt állami vagy 

önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet, vagy államháztartási körbe 
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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) 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,  

c) az a) és b) bekezdésben felsorolt esetek kivételével határozott időre kötendő szerződés 
tartama a kilencven napot nem haladja meg,  

d) 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.  

(7) 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.  

(8) 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. 

(9) 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, 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.  

(10) 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 
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nem értve az elsősorban bevételszerzési célzatú, állami feladat ellátásához közvetlenül 
nem kapcsolódó bérbeadást, használatba adást, vagy  

(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).  

(11) A vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan természetes személlyel 
vagy átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett 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 

18. § 
(1) A bérleti szerződések típusai:  

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

b) tartós bérbeadás: ha az ingatlan, helyiség, eszköz bérbeadása 90 napot meghaladó.  
(2) A bérbeadás (eseti és tartós) feltételeiről és a minimális bérleti díjról a kancellár dönt. Az 

eseti bérbeadás minimális bérleti díjait, a bérbeadáshoz kapcsolódó rendezvényeken 
közreműködők igénybevételének feltételeit 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, egyéni vállalkozó, illetve magánszemély a bérleti szándékát tartalmazó 
kérelmét az engedélyezésre jogosult egyetemi vezetőhöz írásban nyújthatja be, kivéve az 
(5) bekezdés d) és e) pontjában foglalt eseti bérlet kérelme, melyek esetében azt a 
Kancellária Hivatal vagyongazdálkodási referenséhez ( (5) bekezdés d) pont), illetve a 
Sportközpont igazgatójához ( (5) bekezdés e) pont) kell megküldeni. A Sportközpontban 
bruttó 50.000 Ft alatti bevétellel járó eseti bérbeadás esetén írásbeli kérelem benyújtása 
nem szükséges. 

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.  
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(5) Az engedélyezésre jogosultak és hatáskörükbe tartozó területek:  
a) Kancellár: jogosult bármely egyetemi ingatlan, eszköz bérbeadását engedélyezni  
b) Kizárólag a rektor engedélyével – kancellári egyetértés mellett – adhatók bérbe az 

alábbi helyiségek:  
ba) egyetemi szenátusterem,  
bb) Selmec/Sopron tanácsterem,  
bc) Uni-Hotel Diákotthon rektori apartmanjai  

c) Kizárólag a kancellár jogosult – a rektor tájékoztatása mellett – a tartós bérbeadást 
engedélyezni.  

d) A vagyongazdálkodási referens 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.  

e) a Sportközpont kezelésében lévő területen az eseti bérbeadást  – bruttó 100 eFt felett 
kancellári egyetértés mellett – a Sportközpont igazgatója engedélyezi. 

(6) Az engedélyezés után a bérleti szerződés megkötésére jogosultak:  
a) kancellár,  
b) vagyongazdálkodási referens az eseti bérbeadási szerződések vonatkozásában. 

 A szerződés szakmai szignálója: tartós bérlet esetén a vagyongazdálkodási referens, 
eszköz bérbeadás esetén a bérelt eszközt kezelő szervezeti egység 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) A bérbeadás során a Vtv. versenyeztetésre vonatkozó szabályait – a megjelölt kivételekkel 
– be kell tartani.  

 
A bérbeadás folyamata 

19. § 
(1) Az Egyetem kezelésében lévő ingatlanok tartós hasznosításával, bérbeadásával 

kapcsolatos szerződés előkészítése – a Sportközpont által kezelt helyiségek, területek 
kivételével – a Kancellária Hivatal vagyongazdálkodási referensének feladata. A 
Sportközpont által kezelt helyiségek, területek tartós hasznosításával, bérbeadásával 
kapcsolatos szerződés előkészítése a Sportközpont igazgatójának feladata.  

 Az Egyetem kezelésében lévő eszközök tartós hasznosításával, bérbeadásával kapcsolatos 
szerződés előkészítése az eszközt kezelő szervezeti egység vezetőjének feladata.  

 Az MNV Zrt. előzetes engedélyének beszerzése iránt a Kancellária Hivatal 
vagyongazdálkodási referense jár el.  

(2) A tartós szerződések esetében törekedni kell az energiamérést szolgáló almérő 
felszerelésére. Ennek tényét és a mérőóra állását a szerződésben rögzíteni kell.  

(3) Az almérővel nem rendelkező fogyasztók esetében az Üzemeltetési Igazgatóság felelős 
az energiafelhasználás meghatározásáért.  
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(4) A vagyon megóvása érdekében a helyiségek rendezvényszervezési célú eseti bérbeadása 
során a karbantartási és hibaelhárító ügyelet folyamatosan rendelkezésre áll, más 
egyetemi közreműködő személyzet (takarítás, gondnoki tevékenység, oktatástechnika, 
logisztika) igénybe vétele pedig kötelező. A közreműködő személyzetet az Egyetem 
szolgáltató szervezeti egységei, a bérlővel kötött megállapodás alapján biztosítják. 
Amennyiben a közreműködők munkavégzése egyetemi alkalmazottakkal igazoltan nem 
biztosítható, úgy külső szolgáltatót lehet a feladat ellátására 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) Az (5) bekezdésében hivatkozott előzetes engedély kiadását a kancelláron keresztül kell 
kezdeményezni.  

(7) Az engedélyezésre jogosulthoz címzett, bérleti jogviszony létesítésére irányuló kérelmet 
– iktatását követően – az illetékes előadó további ügyintézésre megküldi a Kancellária 
Hivatal vagyongazdálkodási referense részére.  

(8) A vagyongazdálkodási referens az általa négy példányban előkészített, szignózott 
szerződést megküldi a szerződés jogi szignálására, pénzügyi ellenjegyzésre, majd a 
megkötésére jogosultnak. A bérlő csak a bérbeadó aláírását követően írhatja alá a 
szerződést.  

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

(10) A Pénzügyi Osztály az eredeti szerződés kézhezvételét követően a szerződésben foglaltak 
szerint előírja a követelést, a kiküldött számla alapján figyelemmel kíséri a pénzügyi 
teljesítést, késedelmes fizetés esetén felszólítást küld az érintett szervezeti egység 
egyidejű tájékoztatása mellett, illetve a jogi úton történő behajtást kezdeményezi.  

(11) Mind az eseti, mind a tartós bérbeadásokról és azok változásairól a Kancellária Hivatal 
vagyongazdálkodási referense köteles nyilvántartást vezetni, valamint a szerződés egy 
példányát a szerződéstárba helyezés céljából a Jogi és Igazgatási Osztály Központi Kezelő 
Csoportjának és a Pénzügyi Osztálynak megküldeni. 

 
A szervezeti egységek kezelésében lévő eszközök bérbeadására vonatkozó  

külön előírások 
20. § 

(1) A szervezeti egységek kezelésében lévő gépek, műszerek és eszközök bérbeadása csak a 
szervezeti egység vezetőjének engedélyével történhet. A szervezeti egység, mint 
bérbeadó legalább öt példányban elkészíti a szerződéstervezetet, a szervezeti egység 
vezetője által – a független felek között piaci áraknak megfelelően – megállapított bérleti 
díjak figyelembevételével és szakmai szignálásra megküldi a Kancellária Hivatal 
vagyongazdálkodási referensének. A szervezeti egység az előkészített és szignózott 
szerződéstervezetet megküldi jogi szignálásra, pénzügyi ellenjegyzésre, majd a 
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megkötésére jogosultnak. A szerződést a kancellár írja alá. A szerződést a bérlő ezt 
követően írhatja alá.  

(2) A bérbeadást kezdeményező szervezeti egység a szerződéstervezet egy eredeti példányát 
számlázás céljából a Pénzügyi Osztályra, egy példányát a Kancellária Hivatal 
vagyongazdálkodási referensének, egy példányát a szerződéstárba helyezés céljából a 
Jogi és Igazgatási Osztály Központi Kezelő Csoportjának megküldi.  

(3) Az eszközök bérbeadásából származó bevétel az adott szervezeti egységet illeti meg, 
amely köteles azt a vagyonkezelt eszköz állag- és értékmegőrzésére, fenntartására, illetve 
értéknövelő beruházásra fordítani.  

(4) Az FDSZ egyetemi szervezete – évente 90 napot nem meghaladóan – az Egyetem siófoki 
üdülőjét az Egyetem számára felmerülő költségek megtérítése ellenében (önköltségi 
díjon) jogosult bérelni. 

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

 
Felújítási Alap 

21. § 
(1) Az ingatlan bérbeadásból származó, közvetlen költségekkel csökkentett bevétel a 

Felújítási Alapba kerül. A Felújítási Alap felhasználására az üzemeltetési igazgató, illetve 
a Sportközpont által kezelt helyiségek, területek bérbeadásából származó, elkülönített 
témaszámon kezelt felújítási forrás erejéig a Sportközpont igazgatója ad javaslatot. A 
Felújítási Alap felhasználásáról az intézményi költségvetés keretében dönt a Szenátus. 

(2) Az E/7. jelű épület helyiségeinek bérbeadásából származó, igazolt költségekkel 
csökkentett bevétel 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.  

 
 
 

V. FEJEZET 
AZ ÁLLAMI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE 

 
Az értékesítés formái 

22. § 
(1) Vagyonértékesítésre a vagyongazdálkodási terv szerint az alapító okiratban 

meghatározott tevékenység ellátásához nem szükséges vagyon tekintetében kerül sor a 
jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel. 

(2) Az értékesítést a vagyontárgy jellegétől függően:  
a) közvetlenül vagy  
b) közvetetten lehet végezni.  

(3) A vagyon közvetlenül az alábbi módon értékesíthető:  
a) nyilvános vagy zártkörű pályázat útján,  
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b) nyilvános árverésen (a továbbiakban az a) és b) együtt: versenyeztetés),  
c) kivételesen versenyeztetés nélkül.  

(4) A vagyon közvetetten – figyelemmel a versenyeztetés mellőzésének lehetőségére is – az 
alábbi módon értékesíthető:  
a) nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatallal,  
b) nyilvános vagy zártkörű értékesítésre történő felajánlással, vagy  
c) szabályozott piacon történő értékesítésre adott megbízással. 

(5) Versenyeztetés mellőzésére a Vtv-ben meghatározott esetekben kerülhet sor. 
 

Pályázat kiírása, pályázati ajánlatok felbontása és értékelése, az árverés 
23. § 

A pályáztatás további részletes szabályait, így különösen a pályázat kiírásának, a pályázati 
ajánlatok felbontásának és értékelésének, a pályázatok elbírálásának rendjét az Ávr. VII. 
fejezete határozza meg. 
 

Eljárás feleslegessé vált állami vagyon esetében 
24.§ 

(1) Az Egyetem köteles harminc napon belül írásban jelezni a tulajdonosi joggyakorló felé, 
ha a vagyonkezelésében lévő ingatlan kilencven napot meghaladó időtartamban az általa 
ellátandó állami feladathoz, vagy a közvetlen intézményi elhelyezéséhez szükségtelenné 
vált. A határidő elmulasztása a szerződés szempontjából a vagyonkezelési szerződésben 
meghatározott lényeges kötelezettségszegésnek minősül. A kötelezettség nem áll fenn, ha 
a használat ideiglenes szünetelése az állami feladat időszakos ellátása, vagy a vagyon 
értékesítésének előkészítése miatt következett be. 

(2) A bejelentés előkészítéséért a gazdasági igazgató a felelős. 
(3) Az Egyetem vagyonkezelésében lévő állami vagyon tulajdonjogának értékesítési 

szándékát – a Konzisztórium egyetértése esetén – a rektor és a kancellár a Szenátus elé 
terjeszti. A Szenátus jóváhagyását követően a rektor és a kancellár az állami vagyon 
felügyeletéért felelős miniszter előzetes hozzájárulását kérelmezi, valamint az oktatásért 
felelős minisztert a vagyonátruházásról előzetesen értesíti.  

(4) Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter hozzájárulása esetén a gazdasági 
igazgató gondoskodik a pályázati felhívás közzétételéről, valamint a pályázat 
lefolytatásáról, egyúttal megküldi a pályázati felhívást az MNV Zrt. részére.  

(5) A pályázatok beérkezését követően megtörténik azok bontása, illetve bírálata, amelyet az 
Értékelő Bizottság végez.  

(6) Az Értékelő Bizottság legalább három tagból áll, amelynek tagjait a gazdasági igazgató, 
az üzemeltetési igazgató, az érintett gazdálkodási egység vezetője és a kancellár jelöl ki.  

(7) Az Értékelő Bizottság a benyújtott ajánlatokat a pályázati felhívásban előre meghatározott 
szempontok szerint értékeli, és az elbírálásra vonatkozó javaslatát indoklással együtt a 
rektor és a kancellár részére megküldi.  

(8) A beérkezett pályázatok elbírálásáról az Értékelő Bizottság javaslata alapján a kancellár 
dönt a Vtv. eljárási szabályainak betartásával és a rektor egyetértésével. 
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(9) Az ingatlan átruházásáról szóló szerződés aláírása az Egyetem Szerződéskötések eljárási 
rendjéről szóló szabályzatában foglalt rendelkezések szerint történik.  

(10) A gazdasági igazgató intézkedik az átruházással kapcsolatos pénzügyi, számviteli 
feladatok ellátásáról, valamint a szerződés nyilvántartásba vételéről. 

(12) A Kancellária Hivatal vagyongazdálkodási referense gondoskodik a megkötött szerződés 
MNV Zrt. részére történő megküldéséről, valamint az átruházás vagyonnyilvántartásban 
történő átvezetéséről. A vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásban történő törléséről 
ugyancsak a Kancellária Hivatal vagyongazdálkodási referense köteles intézkedni, a 
szerződés megkötésétől számított harminc napon belül.  

(13) Az átruházási eljárás befejezését követő harminc napon belül a Kancellária Hivatal 
vagyongazdálkodási referense köteles gondoskodni a nyilvántartásba vétel és elszámolás 
végett a szerződés, illetve az eljárás során keletkezett iratok megküldéséről az állami 
vagyon felügyeletéért felelős miniszter és tájékoztatásul az oktatásért felelős miniszter 
részére. 

(14) Az értékesítés miatt szükséges Alapító Okirat módosításának kezdeményezéséről az 
oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási rektorhelyettes útján a Jogi és Igazgatási Osztály 
köteles gondoskodni. 

 
Versenyeztetés nélküli értékesítés 

25. § 
(1) A versenyeztetés nélküli értékesítés az Vtv. 35. § (2) bekezdése szerinti esetekben 

alkalmazható kivételes értékesítési eljárás, amelynek során az Egyetem az állami 
vagyonba tartozó vagyontárgyat – törvény eltérő rendelkezése hiányában – legalább a 
becsült forgalmi értéken, a versenyeztetési eljárás mellőzésével kiválasztott személy 
javára idegeníti el. A forgalmi érték megállapítására erre jogosult, független szakértőt kell 
felkérni, és a szakvéleményt az eljárás irataihoz kell csatolni. Az adásvételi szerződést az 
Egyetem képviseletében a kancellár írja alá a rektor egyetértésével. 

(2) Mellőzni lehet a versenyeztetést:  
a) az állam tulajdonában lévő társasági részesedés vagy ingatlan cseréje esetén,  
b) állami vagyon gazdasági társaság részére, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként 

történő rendelkezésre bocsátásakor,  
c) nyilvános vételi ajánlat keretében történő eladási jog gyakorlása esetén,  
d) kisebbségi állami befolyás alatt álló részvénytársaság részvényeinek értékesítése 

esetén, ha a befolyásszerző sikeres nyilvános vagy önkéntes vételi ajánlatának 
lezárását követően vételi jogát gyakorolja,  

e) állami vagyonra vonatkozó vételi jog – d) pont alá nem tartozó – gyakorlása esetén,  
f) a telekalakításról szóló jogszabály végrehajtása vagy a telekalakítások 

végrehajtásához szükséges tulajdoni változásra vonatkozó megállapodás esetén, 
g) az elővásárlási jog jogosultjának történő értékesítés esetén, ha a föld és a rajta lévő 

felépítmény tulajdonjoga korábban elvált, illetve amennyiben a Ptk. közös tulajdon 
megszüntetésére vonatkozó szabályai kerülnek alkalmazásra,  

h) helyi önkormányzatnak történő értékesítés esetén,  
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i) kis értékű – az éves költségvetési törvényben meghatározott egyedi bruttó forgalmi 
értéket el nem érő – vagyontárgy értékesítése esetén,  

j) nemzetközi szerződés végrehajtása érdekében történő értékesítés esetén,  
k) külföldi állam részére történő értékesítés esetén a j) pont alá nem tartozó esetben is, l) 

minősített adatot, illetőleg az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit 
érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő értékesítés esetén,  

m) külön jogszabályban meghatározott, a védelem terén alapvető biztonsági érdeket 
érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk értékesítése 
esetén,  

n) 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. 

(3) A (2) bekezdés m) pontja szerinti vagyonelemek versenyeztetés nélküli értékesítésére – a 
miniszter előzetes engedélyével – a becsült forgalmi értéket el nem érő vételi ajánlati ár 
elfogadásával is sor kerülhet, amennyiben az ajánlat elfogadása nem jár jelentős 
vagyonvesztéssel.  

 
Ingyenes vagyonátruházás 

26. § 
Állami vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvény rendelkezései alapján lehet, az 
Vtv-ben és az Ávvr.-ben részletezett szabályok szerint. A megállapodást az Egyetem 
képviseletében a rektor és a kancellár írja alá 
 
 
 

VI. FEJEZET 
AZ ÁLLAMI VAGYON ÁLLAGÁNAK MEGÓVÁSA 

 
Felújítás 

Általános előírások, hatáskörök 
27. § 

(1) Felújítási munkákat szakmailag előkészíteni, terveztetni és megvalósítani az Üzemeltetési 
Igazgatóság (a továbbiakban: ÜI) intézésében vagy bevonásával lehet. A szervezeti 
egységek a leltárukba tartozó eszközök felújítását saját hatáskörben is lebonyolíthatják. 
Amennyiben a szervezeti egység saját hatáskörben végeztet felújítási munkát 
gondoskodni köteles arról, hogy az Üzemeltetési Igazgatóság a szakszerű és szabályszerű 
munkavégzést ellenőrizhesse. 

(2) Felújítási munka megkezdéséről az Üzemeltetési Igazgatóságot és a Biztonságszervezési 
Csoportot értesíteni kell. 

 
Felújítások tervezése 

28. § 
(1) Az Egyetem épületeinek műszaki adatairól és állapotáról, valamint a felújítási igényekről 

az ÜI vezet nyilvántartást. 
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(2) A felújítások ütemezésének szempontjai: 
- Elhasználódott, tönkrement épületszerkezetek, hálózati elemek pótlása, felújítása, 

különös tekintettel az életveszély, illetve működésképtelenség elhárítására /ilyen 
feladatok pl. tető beázások, alapvezetékek üzemképtelensége, statikai problémák stb./ 

- Engedélyezett kötelezettségvállalás alapján megkötött megállapodások teljesítése. 
/Több évre áthúzódó munkák/. 

- Jogszabályok által előírt műszaki felülvizsgálatokból eredő felújítási kötelezettségek 
teljesítése, 

- Üzemeltetési költségcsökkentést eredményező felújítások elvégzése. 
(3) A tervezésnél a felújítások költsége a piaci viszonyokhoz igazodóan építőipari kalkulációs 

program segítségével állapítandó meg. A költséget az érintett épület terjedelme, műszaki 
állapota és a korszerűsítési igények figyelembevételével kell megbecsülni, a járulékos 
költségek (tervezés, közműfejlesztési díjak stb.) hozzáadásával kell kiszámítani. 

(4) Nem tervezhető jelentős felújítási vagy átalakítási munka azon az épületen, amelyik l0 
éven belül épült, vagy fejeződött be teljes felújítása. E rendelkezéstől csak a Szenátus 
külön engedélye esetén lehet eltérni. 

(5) A felújítási tervnek tartalmaznia kell valamennyi nyilvántartásba vett felújítási igényt és 
éves bontásban a pénzügyi ütemezést, valamint a megvalósítás összköltségét. 
Összeállítása folyó évi áron történik és szöveges magyarázattal kell kiegészíteni. A 
felújítási tervet az Üzemeltetési Igazgatóság állítja össze és a vagyongazdálkodási terv 
részeként a kancellár terjeszti a Szenátus elé elfogadásra.  

 
Igénybejelentés és nyilvántartása 

29. § 
(1) Felújítási igény bejelentésére jogosultak a szervezeti egységek vezetői. A következő évi 

igénybejelentéseket az ÜI részére a folyó év szeptember 15-ig lehet megtenni. A 
bejelentések tartalmi és költségegyeztetését, nyilvántartásba vételét és a rövid távú 
felújítási terv összeállítását a folyó év október 15-ig készíti el az ÜI.  

(2) A felújításként bejelentett karbantartási igényeket el kell utasítani. Az igénybejelentésnek 
alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból és a bejelentést követő helyszíni adatfelvételből 
az elvégzendő munkák tartalma és megvalósításának feltételei megállapíthatók legyenek. 
Az igénybejelentésnek minden esetben tartalmaznia kell a felújítás célját a szervezeti 
egység részéről kijelölt, nyilatkozattételre jogosult megbízott nevét, a rendelkezésre álló 
pénzügyi forrást. 

 
Felújítások pénzügyi háttere 

30. § 
(1) A felújítások finanszírozására a felügyeletet gyakorló Minisztérium előirányzatot 

biztosíthat. Ezen pénzeszközök kizárólag a jóváhagyott felújítások kifizetésére 
használhatók fel. A Minisztérium ellenőrzi, hogy az intézmény a rendelkezésére álló 
felújítási előirányzatot a jogcímben meghatározott feladatra fordítja-e, az előirányzat 
mértékén belül. Amennyiben az intézmény a jogcímtől való eltérést bejelenti, a jogcím 
módosítás jóváhagyása után intézkedhet az előirányzat átcsoportosítására.  
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(2) Az Egyetem a bérbeadási bevételből a 20. §-ban rögzítettek szerinti Felújítási Alapot 
képez.  

(3) A felújítási keretek kötelezettségvállalásáról és felhasználásáról a Pénzügyi Osztály és az 
Üzemeltetési Igazgatóság jogcím szerinti bontásban vezet nyilvántartást. 

 

A felújítások lebonyolítása 
31. § 

(1) A felújítási munkák lebonyolítására, a szerződések előkészítésére az ÜI jogosult. A 
felújítási munka valamennyi fázisában az érintett szervezeti egység megbízottját be kell 
vonni. A felújításban érintett szervezeti egység vezetője vagy megbízottja a megrendelés 
és a szerződés előkészítésekor és a munka átvételekor egyetértési jogot gyakorol. A 
felújítást lebonyolító csoport a munkálatok teljes időtartamára szakképzett műszaki 
ellenőröket nevez ki a műszaki irányítási, ügyintézési és ellenőrzési feladatok ellátására. 
A szervezeti egységek a leltárukban nyilvántartott eszközök felújítását saját hatáskörben 
bonyolíthatják le. 

(2) A felújítási munkákat a hatályos közbeszerzésekről szóló törvényben és a Közbeszerzési 
Szabályzatban részletezett eljárási szabályokat alkalmazva kell előkészíteni, 
lebonyolítani. 

(3) A tervezési munkákra az elfogadott felújítási programnak megfelelő szerződést kell kötni, 
melynek végrehajtása során a létesítményt üzemeltető egység és a Biztonságszervezési 
Csoport megbízottja részére az észrevételezési lehetőséget biztosítani kell. Olyan 
észrevételek érvényesítése, melyek az előre meghatározott programot kibővítik csak 
akkor fogadhatók el, ha költségnövekedést nem okoznak, vagy azt külön engedélyezi a 
kancellár. 

(4) Az elkészült terveket az Üzemeltetési Igazgatóság vezetői és a műszaki ellenőrök 
vizsgálják felül, az érintett szervezeti egység és a Biztonságszervezési Csoport 
illetékeseinek bevonásával. Kifogás esetén intézkednek a tervek kijavíttatása érdekében.  

(5) A kivitelezés megkezdéséhez szükséges hatósági és közmű engedélyek biztosítása az 
Üzemeltetési Igazgatóság feladata. A kivitelezés megszervezésének és végrehajtásának 
követelményeit a szerződéskötés során érvényesíteni kell.  

(6) Az elfogadott tervek megváltoztatására vonatkozó igényekkel az üzemeltetési 
igazgatóhoz kell fordulni, aki az igények teljesítését elutasíthatja vagy feltételekhez 
kötheti.  

(7) A műszaki ellenőr kötelessége a munkaterület átadásának megszervezése. Ezen az 
eljáráson jelen kell lennie a felújítással érintett egység megbízottjának, és jegyzék szerint 
kell átadnia az épülettartozékok leltárát.  

(8) Az ÜI műszaki ellenőrei szükség szerint, de legalább 8 naponként kötelesek ellenőrizni a 
munkák terveknek és szakági szabványoknak, valamint a hatósági előírásoknak megfelelő 
végzését. A munkálatokat a szakmai követelményeknek megfelelően az építési naplóba 
tett bejegyzésekkel irányítják. Rendszeresen ellenőrzik és szükség esetén az építési 
naplóba tett kivitelezői bejegyzésekre 3 napon belül észrevételt tesznek. A műszaki 
ellenőrök a felújítási munkák során az érintett szervezeti egység vezetőjének, vagy 
megbízottjának a munka teljesítésére vonatkozó egyetértését kötelesek beszerezni. 
Teljesítés igazoláshoz be kell szerezni az érintett szervezeti egység vezetőjének 
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egyetértését. Az üzemeltetési igazgató a felújítási munkák felett általános ellenőrzési 
jogkört gyakorol, köteles a felújítási munkákat figyelemmel kísérni, és észrevételeit az ÜI 
műszaki ellenőrei tudomására hozni, aki köteles intézkedni vagy magyarázatot adni. 

(9) Az ÜI műszaki ellenőreinek felelőssége és feladata a számla műszaki tartalmának a 
kivitelezési szerződésben, megrendelésben, a jóváhagyott költségvetésben és az építési 
naplóban meghatározottak szerinti egyeztetése, a ténylegesen elvégzett munkák 
mennyiségi és minőségi felmérése alapján a számla jogosságának az igazolása. A 
pénzügyi osztályvezető és pénzügyi előadó felelőssége és feladata a számla pénzügyi 
tartalmának a szerződésben és a műszaki dokumentumokban meghatározottak szerinti 
egyeztetése, a számla elfogadásának és kifizethetőségének az elbírálása, igazolása. Az 
üzemeltetési igazgató és az ÜI műszaki ellenőrei az elvégzett munkák felmérésének és az 
ellenőrzött, kifizetett kivitelezői számlák adatainak alapján figyelemmel kísérik a 
rendelkezésre álló költségvetési keret felhasználását. Szükség esetén megfelelő műszaki 
indokkal alátámasztva pénzügyi módosító javaslatot készítenek.  

(10) A felújítási munkák részbeni vagy teljes befejezésekor műszaki átadás-átvételt kell 
tartani. Az üzemszerű használatra alkalmatlan épület vagy épületrész átvételét meg kell 
tagadni. A készre jelentett munka átadás-átvételi és használatbavételi eljárását az ÜI 
megbízottja szervezi, aki a szakhatóságokat, a tervezésben és kivitelezésben 
közreműködő cégek képviselőit és a tervdokumentáció felülvizsgálatában 
közreműködőket az eljárásra meghívja. Ellenőrizni kell az megvalósulási 
tervdokumentáció, a kezelési-karbantartási utasítások, gépkönyvek, minőségi 
bizonyítványok, egyéb átvételre kerülő dokumentumok teljességét.  

(11) A műszaki ellenőrök a hiányjegyzéket az érintett szervezeti egység 
vezetőjével/megbízottjával az üzemeltető egység képviselője és a kivitelező jelenlétében 
összeállítják. Az átadás-átvételi eljárás alkalmával kapott bizonylatokat és az építési, 
gépfelállítási, egyéb szükséges engedélyek eredeti példányait jegyzőkönyvileg átadják az 
üzemeltető egység megbízottjának. A hiányosságok határidőre történő megszüntetéséért 
az ÜI a felelős. 

(12) A hatósági üzembe helyezési engedélyt – engedélyköteles munkáknál – az Üzemeltetési 
Igazgatóság kéri meg. A felújított épület, épületrész vagy gép-műszer 
használatbavételéhez az érintett szervezeti egység vezetőjének üzembe helyezési 
nyilatkozata szükséges. Ennek kiadását az Üzemeltetési Igazgatóság végzi. 

(13) Beruházással, felújítással kapcsolatos engedélyeket, terveket, dokumentumokat az 
Üzemeltetési Igazgatóság tervtárában az épület vagy építmény lebontásáig vagy 
elidegenítéséig meg kell őrizni. A beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos iratok az 
Üzemeltetési Igazgatóság irattárában l5 évig őrzendők meg. A megőrzött iratokról 
nyilvántartást kell vezetni. 

 
Szavatossági eljárások 

32. § 
(1) Az építőipari tevékenységgel előállított vagyontárgyak kötelező alkalmassági idejét 

jogszabály írja elő. Ezek az időtartamok 1-5 és 10 évig terjednek az átadás-átvételi eljárás 
befejezésétől számítva. 
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(2) Az épületet használó szervezeti egység a felújított épületrészek rendeltetésszerű 
használatáról és karbantartásáról köteles gondoskodni, mert ennek elmulasztása a 
szavatossági igényérvényesítés lehetőségének elvesztését okozhatja. 

(3) A felújított épületen, épületrészen jelentkező meghibásodásokat írásban kell jelenteni az 
ÜI-nak. 

(4) Az ÜI munkatársa a jótállási idő lejártát megelőző hónapban utófelülvizsgálati eljárást 
hív össze. Erre az időpontra az érintett szervezeti egység az ÜI képviselőjével 
hibajegyzéket állít össze. 

(5) A jótállási idő lejártát követő időszakban az épülethasználó szervezeti egységnek kell 
írásban jeleznie, ha szavatossági igény merülne fel, mert újabb bejárásra jogszabály nem 
ír elő határidőt. A szavatossági igények érvényesítése – szükség esetén jogi eljárással is – 
az Üzemeltetési Igazgatóság intézkedési körébe tartozik. 

 
Karbantartás 

 
Karbantartási munkák tervezése és megvalósítása 

33. § 
(1) Az Egyetemi épületekre, központi energiaellátó berendezésekre és vezetékhálózatra, 

felvonókra, közvilágításra, utakra, járdákra, közterületekre, előadótermekre, tantermekre, 
közösségi helyiségekre, villamos energiaellátó hálózatra (a fali csatlakozóval bezárólag) 
az éves karbantartási terveket az Üzemeltetési Igazgatóság köteles elkészíteni. A 
szervezeti egységek a kezelésükben lévő eszközök karbantartásáról saját hatáskörben 
kötelesek gondoskodni. 

(2) Az Egyetem szervezeti egységei elsősorban saját szakembereikkel illetve központi 
karbantartó részlegek bevonásával végezhetik, illetve végeztethetik karbantartási 
munkáikat. Valamennyi központilag végzett karbantartási munka megrendeléséhez az 
igénylőnek munkalapot kell kiállítani.  

(3) Az elektronikus munkalap nyilvántartó rendszerben az igénylő szervezeti egység 
jogosultja rögzíti az elvégzendő munkát, sorszámmal rendelkező munkalap keletkezik. A 
munkalapot a Létesítmény Fejlesztési és Karbantartási Osztály (a továbbiakban: LFKO) 
folyamatosan feldolgozza. 

(4) A munka felmérését követően előkalkuláció készül. Meghatározásra kerül benne a 
szükséges anyag és munkaidő, valamint ezeknek anyagi vonzatai. Az előkalkuláció 
elkészítésének határideje 1 nap. Az igénylő szervezet amennyiben elfogadja az 
előkalkulációt, kötelezettségvállalási lapot állít ki. A folyamat határideje 2 nap. A külső 
munka előkalkulációjának alapja a külső vállalkozótól bekért árajánlat a vonatkozó 
jogszabályi előírások betartásával. 

(5) Belső munkavégzés esetén a Készletgazdálkodási Szabályzat alapján anyag megrendelőt 
kell készíteni, amely alapján kerül sor az anyag beszerzésére, készletezésére és kiadására. 
A keletkező dokumentumok az anyag megrendelő, az anyag bevételi és kiadási bizonylat. 
Felelőse az LFKO raktárosa. Külső vállalkozó bevonása esetén az ÜI Építész Csoport 
rendeli meg a munkát. Az ellenértékről a költségviselő szervezeti egység jogosult 
munkatársa kötelezettségvállalási lapot készít. 
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