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BEVEZETŐ 
 

A Létesítménygazdálkodási szabályzat (továbbiakban szabályzat) a Semmelweis Egyetem (továbbiakban 

Egyetem) vagyonkezelésében lévő ingatlanok fejlesztése, biztonságos üzemeltetése, karbantartása, 

hasznosítása, nyilvántartása szabályait foglalja magában, egyben kitér az épület tartozékokra, rögzített 

berendezési tárgyakra, gépekre, berendezésekre vonatkozó eljárásokra, szabályokra. 

 

A szabályzatban foglalt tevékenységekhez számos jogszabály kapcsolódik, amelyek közül meghatározó: 

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (továbbiakban Vtv), a 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 

az állami vagyonnal való gazdálkodásról, és a 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági 

eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésekről. 

 

 

1. A szabályzat célja 
 

Az Egyetem ingatlangazdálkodási, hasznosítási, beruházási, felújítási, karbantartási tevékenységének 

szabályozása annak érdekében, hogy a vagyonkezelésében lévő ingatlanok, infrastruktúra, eszközök, 

berendezések üzemeltetése és értékének megőrzése eredményesen valósuljon meg, a 

létesítménygazdálkodási feladatok kezelése tervezetten, áttekinthetően, ésszerűen, ellenőrizhetően és 

gazdaságosan történjen. 

 

 

2. A szabályzat hatálya 
 

Személyi hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi szervezeti egységére, és az Egyetem 

vagyonkezelésében lévő ingatlanokat bármilyen jogcímen használó személyre, vagy szervezetre, a 

használóval kötött szerződés által.  

Az Egyetemet székhelyként megjelölő, helyiségeket, infrastruktúrát használó szervezetekre, 

alapítványokra vonatkozóan az Egyetem jogosult ellenőrizni - elsősorban az adott ingatlan mindenkori 

felelős használója, a szervezeti egység vezetője által, - hogy e szabályzatban foglalt beruházási, felújítási 

szabályok betartásra kerüljenek. 

 

Tárgyi hatálya kiterjed az állami vagyon kezelésére, hasznosítására, beruházásra, felújításra, 

karbantartásra. Nem terjed ki a lakáshasználatra. 

 

 

3. Központi szakterületek hatásköre 
 

A) Bruttó 50 millió Ft-ot meghaladó költségigényű beruházások előkészítését a Gazdasági Műszaki 

Főigazgatóság (továbbiakban GMF) végzi a Stratégiai, Működésfejlesztési és Igazgatásszervezési 

Főigazgatóság bevonásával, előzetes ütemterv és felelősök kijelölésével. 
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B) 3 millió Ft bruttó egyedi érték felett: 

 építési beruházás, épület, építmény felújítás az előkészítése, terveztetése, megvalósítása 

kizárólag a Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóság intézésében vagy bevonásával 

valósulhat meg. 

Amennyiben az adott építési felújítás kihatással van, vagy kapcsolódik a meglévő energetikai, 

technológiai, épületgépészeti, klímatizálási és közmű rendszerekhez, vagy energiaszolgáltatási 

szerződés megkötését, módosítását igényli, abban az esetben az Üzemeltetési és Szolgáltatási 

Igazgatóság bevonása szükséges. A bevonás kiterjed az érintett szakág koncepciótervezésére, 

beruházás előkészítésére, szerződéskötés (ek) re, műszaki ellenőrzésére, illetve átadás-átvételi 

eljárásban történő részvételre és ellenőrzési feladatokra. 

 gép, berendezés, műszer, energetikai, épületgépészeti, közmű beruházást, felújítást és 

karbantartást megvalósítani kizárólag az Üzemeltetési és Szolgáltatási Igazgatóság 

közreműködésével lehet. 

 munkavédelemmel, polgári- és katasztrófavédelemmel, tűzvédelemmel, vagyonvédelemmel, 

környezetvédelemmel, valamint szállítással, különleges szállítással és gépjárművekkel 

kapcsolatos feladatokat érintő beruházások csak a Biztonságtechnikai és Logisztikai 

Igazgatóság bevonásával és szakmai egyetértésével tervezhetők, indíthatók és helyezhetők 

üzembe. 

 

C) 3 millió Ft bruttó egyedi érték alatti beszerzések intézésére a szervezeti egységek önállóan 

jogosultak eljárni a Beszerzési szabályzat és a Kötelezettségvállalási szabályzat előírásainak betartásával, 

kivéve: 

 az informatikai és távközlési hálózatokat, berendezéseket, amelyeknél értékhatár nélkül kötelező 

az együttműködés az Informatikai Igazgatósággal, 

 a vagyon-, környezet-, munka-, tűz és katasztrófa védelmi, valamint logisztikai feladatok 

vonatkozásában, amelyeknél értékhatár nélkül kötelező az együttműködés a Biztonságtechnikai 

és Logisztikai Igazgatósággal. 

 

 

I. GAZDÁLKODÁS AZ ÁLLAMI VAGYONNAL 
 

 

1. Fogalmak 
 

Állami vagyon: a kizárólagos állami tulajdonban lévő vagyon 

 

Értékesítés: a vagyontárgy tulajdonjogának bármely jogcímen történő, visszterhes átruházása; beleértve 

a cserét, és a vagyon nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaság részére történő átruházását is 

 

Lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 

1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény) 91/A. § 1. pontjában foglalt fogalom-meghatározásnak 

megfelelő helyiségcsoport 

 

Nem lakás céljára szolgáló helyiség: a Lakástörvény 91/A. § 12. pontjában foglalt fogalom-

meghatározásnak megfelelő helyiség 

 

Nyilvános pályázat: ha az ajánlattevők köre előre meg nem határozható, illetve a meghatározott 

ajánlattevő körbe tartozók száma nem ismert 

 

Pályázati kiírás: a pályázati felhívás és a részletes tájékoztató 
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Vagyon: az ingó, ingatlan vagyontárgy, az értékpapír, továbbá a társasági részesedés és más vagyoni 

értékű jog 

 

Versenyeztetés: vagyontárgy hasznosítására irányuló nyilvános vagy zártkörű pályázat 

 

Zártkörű pályázat: ha az Egyetem az érdekelteket – megfelelő határidő kitűzésével –egyidejűleg 

közvetlenül és azonos módon, a pályázati felhívás megküldésével – hívja fel ajánlattételre, és kizárólag 

az Egyetem által meghívottak nyújthatnak be pályázatot 

 

 

2. Az állami vagyon kezelése 
 

Az Egyetem a vagyonkezelői jogot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel (továbbiakban MNV Zrt)l 

megkötött vagyonkezelési szerződés alapján gyakorolhatja. 

 

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. 

 

Az állami vagyon kezelésén a 254 / 2007. (X. 4.) Korm. rendelet alapján az állami vagyonnak a 

vagyonkezelői szerződésben vállaltak, illetve a hatályos jogszabályok alapján történő: 

 birtoklását, használatát, hasznosítását, 

 bérbeadását, 

 vagyonkezelői jog elcserélését, illetve átruházását, 

 vagyonhoz kapcsolódó kötelezettségek viselését, 

 vagyonnal való gazdálkodást, vállalkozást, 

 vagyonnal összefüggő könyvvezetési kötelezettség teljesítését, 

 vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését, 

 vagyonnal történő elszámolást, 

 vagyon értékesítését, 

 egyéb jogok gyakorlását, kötelezettségének teljesítését értjük. 

 

Az Egyetem vezetője, a Rektor felelős az Egyetem feladatai ellátásához, annak vagyonkezelésébe, 

használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáért. 

 

Egyetem ingatlanainak rendeltetési célját a rektor jogosult meghatározni.  

A rektor ezt a jogát – szociális célú ingatlan esetében –az illetékes érdekképviselet egyetértésével 

jogosult gyakorolni. 

A rektor jogkörébe beletartozik az is, hogy az esetlegesen megváltozott igényeknek megfelelően 

változtasson az ingatlanok rendeltetési célján. 

Az Egyetem szervezeti egységei az ingatlanokat a rektor által meghatározott célnak megfelelően 

kötelesek használni. 

A rektornak a jelen szabályzatban biztosított jogai nem érintik a Szenátusnak, valamint a Gazdasági 

Tanácsnak az egyetemi ingatlanok hasznosítása tekintetében a jogszabályokban, valamint az Egyetem 

szabályzataiban biztosított jogkörét. 

 

 

 

3. A vagyonkezelői szerződés 
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Az Egyetem vagyonkezelői joga az ingatlanok vonatkozásában az ingatlan nyilvántartási bejegyzéssel 

jön létre, MNV Zrt-vel határozatlan időtartamú vagyonkezelési szerződés megkötésére visszamenő 

hatállyal. 

A vonatkozó jogszabályok értelmében, ha a vagyonkezelésben lévő vagyonban változás áll be, a 

vagyonkezelési szerződést módosítani kell, aláírására a rektor és a gazdasági műszaki főigazgató 

jogosult. 

A módosított vagyonkezelési szerződés mellékleteinek előkészítését, az MNV Zrt-vel és a 

társosztályokkal való egyeztetést, mindkét szerződő fél által történő aláíratását a Beruházási és 

Vagyongazdálkodási Igazgatóság végzi. 

A vagyonkezelői jogot csak a vagyonkezelési szerződésben és a hatályos jogszabályokban foglaltak 

szerint lehet átruházni.  

 

A vagyonkezelői jog, rendes vagy rendkívüli felmondása, illetve megszűnése estén az elszámolást a 

vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerint kell végrehajtani. 

 

 

4. Az állami vagyonnal való gazdálkodás 
 

Az Egyetem a jogszabályokban, illetve a vagyonkezelési szerződésben előírt feltételekkel jogosult a 

kezelésében lévő állami vagyon bérbeadására, hasznosítására, ha időszakosan a kapacitás kihasználása, 

illetve tartósan az alapfeladat magasabb színvonalú, vagy hatékonyabb ellátása céljából történik oly 

módon, hogy az, az állami feladat ellátását nem veszélyeztetheti.  

 

Az állami vagyont értékesíteni kizárólag a Vtv, és a 254 / 2007.(X. 4.) Korm. rendelet, illetve a 

vagyonkezelési szerződésben foglaltak alapján lehetséges. Az értékesítés előkészítését a vonatkozó 

jogszabályok, a Létesítménygazdálkodási Szabályzat, illetve a Selejtezési Szabályzat szerint kell 

végezni. 

 

Az Egyetem a vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal folyamatosan, illetve a vagyonkezelői jog 

megszűnésekor köteles elszámolni a mindenkor hatályos költségvetési törvény, a számvitelről szóló 

2000. évi C. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet, 

az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 

249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet, valamint e szabályzat szerint. 

 

 

5. Az állami vagyon nyilvántartása 
 

A vonatkozó jogszabályok szerint az MNV Zrt létrehozta az állami vagyon nyilvántartására, a változások 

követésére a vagyonkezelőknél vezetett analitikus nyilvántartásokon alapuló, és rendszeresen frissített, 

aggregált nyilvántartását, a Vagyonkatasztert. 

 

A Vagyonkataszter adattartalma kizárólag az állami tulajdont képező, vagyonkezelési szerződés 

értelmében az Egyetem vagyonkezelésébe adott immateriális javakra és tárgyi eszközökre terjed ki, 

ugyanezen vagyonelemek főbb azonosító adatait, a kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős 

tényeket tartalmazza, a tényleges állapotnak megfelelően. 

A Vagyonkataszter adatfeltöltéséhez a szükséges számítógépes programcsomagot az MNV Zrt. állítja 

össze és adja át, amely alkalmas arra, hogy az állami vagyonról a vagyonkezelő saját aggregált 

nyilvántartást vezessen. 

A szolgáltatandó adatok az alábbi adatlapok tartalmára terjed ki: 

- vagyonkezelő adatai, 

- immateriális javak (tételes és összevont), 

- földterület művelési ágai alrészletek, 



 8 

- földterület, 

- épület, 

- lakás / helyiség, 

- építmények (tételes és összevont), 

- gép, eszköz, berendezés, felszerelés (tételes és összevont), 

- járművek, 

- beruházások, 

- beruházásra adott előlegek, 

- részesedések, 

- értékpapírok (befektetések), 

- adott kölcsönök, 

- hosszú lejáratú bankbetétek, 

- készletek, 

- követelések, 

- értékpapírok, 

- pénzeszközök, 

- kötelezettségek. 

 

Az Egyetemet, mint az állami vagyon vagyonkezelőjét, a Vagyonkataszter naprakész, folyamatos 

vezetéséhez adatszolgáltatási kötelezettség terheli. 

Az Egyetem Számviteli politikája és Számlarendje rögzíti a főkönyvi könyvelés és analitikus 

nyilvántartás rendszerét és felépítését. Az Egyetem főkönyvi könyvelése, és analitikus nyilvántartása 

tartalmazza a nyilvántartott vagyonelemek teljes körű és részletes adatait, és tartalmazza mindazokat az 

adatokat, amelyek a Vagyonkataszter adat-struktúrájának kialakításához és kitöltéséhez szükségesek. 

 

Az Egyetem Pénzügyi Igazgatósága a kincstári vagyon elszámolásában két nyilvántartást vezet: 

- a tárgyi eszközökről analitikus és főkönyvi nyilvántartást, 

- valamennyi vagyonelemről és a forrásokról kizárólag értékre vonatkozó analitikus 

nyilvántartást 

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás pontosan és egyedi vagyontárgyanként kimutatja ki a 

kincstári vagyonban történő változásokat. 

 

A Pénzügyi Igazgatóság Számviteli Osztálya a Vagyonkataszter program folyamatos vezetéséért felelős 

szervezeti egység. Az Egyetem saját hatáskörben kialakított számítógépes SAP programrendszer AM 

modul segítségével köteles gondoskodni arról, hogy a vagyonkataszterhez szolgáltatott adatok mindig 

megfeleljenek a főkönyvi könyvelésben és analitikus nyilvántartásban szereplő adatoknak, és a valós 

állapotnak. 

 

Az Egyetem a 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet mellékletében felsoroltak szerint, éves és eseti 

adatszolgáltatást köteles küldeni az MNV Zrt.-nek.  

Az MNV Zrt. részére történő éves és eseti jelentésekért felelős szervezet a Pénzügyi Igazgatóság, 

adatszolgáltató a Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóság. 

 

 

6. Egyéb nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség 
 

Az MNV Zrt. részére jelenleg eseti jelentéstételi, tájékoztatási, egyeztetési és tulajdonosi hozzájárulási 

engedélykérési kötelezettség terheli az Egyetemet az alábbi estekben: 

- előzetes írásbeli egyeztetési kötelezettség birtok ügyben, 

- építési és bontási tevékenység esetén. 

A Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóság nyilvántartja, és kötelezően betartja azokat a 

rendelkezéseket, amelyet az MNV Zrt, vagy a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács bocsát ki, az 
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előzetes tulajdonosi hozzájárulás módosítására, illetve a saját hatáskörben történő eljárásra vonatkozóan. 

 

Az Egyetem az illetékes Hivataloknál vezetett nyilvántartások (Földhivatalok, Önkormányzatok, stb.) 

módosításához szükséges tájékoztatásokat megadja. 

 

Az adatszolgáltatásért és engedélykérésért felelős szervezet a Beruházási és Vagyongazdálkodási 

Igazgatóság, Ingatlangazdálkodási Osztálya. 

 

A beruházási és felújítási munkáknál a műszaki dokumentációk elkészítéséhez, pályázatokhoz, igény 

szerint a Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóság Ingatlangazdálkodási Osztálya biztosít adatokat 

a Tervtárban fellelhető tervek segítségével.  

 

 

7. Az állami vagyon tulajdonosi ellenőrzése 

 

Az állami vagyonhoz kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, az ahhoz 

kapcsolt célok érvényesülését az MNV Zrt. ellenőrzi. Az Egyetem a tulajdonosi ellenőrzés érdekében 

minden, a vagyonra vonatkozó adat szolgáltatására és okirat bemutatására kötelezhető. 

 

 

8. Bérleti jogviszony létesítése 
 

A bérbeadás szabályozásának alapja az Alaptörvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény (Nvtv.), a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.); az állami vagyonról 

szóló 2007. CVI. törvény (Vtv.) és a az állami vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó 254/2007. (X. 

4.) Korm. rendelet (Korm. rendelet), továbbá az Egyetem, mint vagyonkezelő és a tulajdonosi jogokat 

gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. között megkötött vagyonkezelési szerződés. 

 

A bérbeadás szabályai az Egyetem vagyonkezelésében, és a saját tulajdonában lévő, továbbá a PPP 

keretében megvalósult (amennyiben erre a bérleti szerződés lehetőséget ad) épületekre, építményekre, 

azok helyiségeire, az Egyetem területeire, igény esetén a bérbe adott helyiségekben található eszközök 

bérletére (továbbiakban vagyonelemekre), vonatkoznak. 

Nem terjed ki a szabályozás a lakásokra, amelyekről külön szabályzat rendelkezik. 

 

Bérbeadási tevékenységet végző szervezetek az egyetemi szabályzatban foglaltak, és a helyi 

sajátosságok alapján kötelesek összeállítani a felelősségi körükbe utalt vagyonelemekre vonatkozó 

bérbeadási szabályzatot. A helyi szabályzatnak részletesen tartalmaznia kell az egyes munkakörök 

feladatait, döntési hatásköröket, felelősséget, kontrollpontokat. 

 

E szervezetek: 

 

 karok közül; Egészségtudományi Kar (ETK), Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF), 

 tömbök; Elméleti Orvostudományi Központ (EOK), Fogorvostudományi Oktatási Centrum 

(FOK/OC), Nagyvárad téri Elméleti Tömb (NET), Kútvölgyi Klinikai Tömb (KÚT), Városmajori 

Klinikák (VK), 

 központi szervezetek közül; a Klinikai Központ (ÁOK klinikákra vonatkozóan) Beruházási és 

Vagyongazdálkodási Igazgatóság (BVI), Üzemeltetési és Szolgáltatási Igazgatóság (ÜSZI), 

Biztonságtechnikai és Logisztikai Igazgatóság (BTLI), Marketing és Kommunikációs 

Igazgatóság, Kollégiumok Főigazgatósága, Testnevelési és Sportközpont Sporttelep. 
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A Vtv. 24. §-a értelmében az állami vagyon használatát biztosító - így különösen bérleti, haszonbérleti, 

vagyonkezelési, megbízási, haszonélvezeti jogot alapító - szerződés nyilvános, kivételesen indokolt 

esetben zártkörű versenyeztetés útján köthető. 

 

90 nap időtartamot meghaladó bérbeadás esetén versenyeztetési kötelezettség áll fenn. 

 

A versenyeztetési kötelezettség a határozott időre kötött szerződések meghosszabbítása esetén is fennáll. 

 

Mellőzhető a versenyeztetés, ha: 

a) a szerződő partner államháztartási körbe tartozó szervezet, legalább többségi állami részesedéssel 

működő gazdálkodó szervezet, vagy jogszabályban előírt állami, önkormányzati feladatot ellátó más 

gazdálkodó szervezet, 

b) nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettség a külföldön lévő ingatlan esetében a versenyeztetés 

alkalmazását kizárja, 

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 biztosíthatók, 

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

 

Jelen Szabályzat alapján a fenti c) pontra tekintettel mellőzhető a versenyeztetés az Egyetem 

vagyonkezelésében lévő egyes épületeken elhelyezni szándékozott antenna, átjátszó berendezés 

telepítésére vonatkozó megállapodások tekintetében.  E döntéseket megelőzően az Informatikai 

Igazgatósággal egyeztetni szükséges.  

 

Tilos a szerződéseket rövid határidőkre kötni, majd többször hosszabbítani abból a célból, hogy a 

versenyeztetés mellőzhető legyen. 

 

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 megőrzését, gyarapítását, pénzügyileg és gazdaságilag minél előnyösebb hasznosítását szem előtt 

tartva a Magyar Állam számára a várható bevétel, megtakarítás, vagy más előny alapján lehető 

legkedvezőbb hasznosítása biztosítható. 

Zártkörű pályázat esetén a kiíró köteles egyidejűleg, közvetlenül - a részletes pályázati kiírás 

megküldésével - legalább három, egymástól független érdekeltet írásban felhívni az ajánlattételre. 

Zártkörű pályázatnál csak az ajánlatkérés tényét kell a nyilvánosságra hozni. 

 

 

Szerződéskötés 

 
Mind a szerződéskötés, mind a pályázat vonatkozásában figyelembe kell venni az Nvtv. szabályait is, 

egyebek mellett az átlátható szervezet követelménye tekintetében is, mivel hasznosítási szerződés csak 

természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető! 

A vonatkozó jogszabály kivonatot az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

A szerződéseket a használat tényleges kezdetét megelőzően kell megkötni. 

Az állami vagyon hasznosítására irányuló szerződést írásba kell foglalni. 

Állami vagyon hasznosítására irányuló szerződés nem köthető azzal, aki  

 csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll, 

 tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették, 

 az adózás rendjéről szóló törvény szerinti hatvan napnál régebben lejárt esedékességű 
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köztartozással rendelkezik, 

 a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény XV. fejezet VI. címében meghatározott közélet 

tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény elkövetése 

miatt büntetett előéletű, aki gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség 

betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve akinek tevékenységét a jogi 

személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény alapján a bíróság 

jogerős ítéletében korlátozta, 

 állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három évnél nem régebben lezárult – eljárásban 

hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták. 

A fentiekre vonatkozó nyilatkozatok, igazolások a részletes pályázati felhívás/dokumentáció kötelező 

mellékleteit képezik.  

Amennyiben a szerződés megkötését követően merül fel a kizáró ok, az Egyetem. jogosult a szerződést 

azonnali hatállyal felmondani.  

Érvénytelennek tekintendő az ajánlata, így nem köthető szerződés olyan természetes vagy jogi 

személlyel, akinek korábban kötött, jelenleg is érvényes bérbeadási szerződése során 30 napot meghaladó 

tartozása áll fenn a Semmelweis Egyetemmel szemben a pályázat beadásának időpontjában. 

 

Továbbiak a részletes szabályokban kerültek meghatározásra. 

 

A szerződések mintáit a 2. sz. 3. sz. mellékletek tartalmazzák.  

 

 

8. 1. Bérletek típusai 
 

A bérletek típusai a következők: 

 

Tartós bérbeadás: az MNV Zrt-vel kötött vagyonkezelői szerződés II. 2.11. pontja értelmében, az 

állami vagyon 90 napot meghaladó tartós határozott, vagy határozatlan idejű és 

folyamatos hasznosítása. 

 

Eseti bérbeadás: meghatározott napokra, vagy órákra 90 napot nem meghaladó határozott időre 

történő bérbeadás.  

 

 

8. 2. Bérbeadásra vonatkozó általános szabályok 
 

A bérbeadások szabályos lebonyolításához kari, tömbi és egyes központi szervezetekre vonatkozó 

részletes szabályozás szükséges, amelynek ellenjegyzője a jóváhagyást megelőzően a gazdasági 

főigazgató. 

 

Az Egyetem decentralizált keretgazdálkodási rendszerében a következő szervezetek/személyek jogosultak 

bérbeadás kezdeményezésére, előkészítésére, az árak megállapítására, a szerződés előkészítésére és 

szerződés megkötésére. 

 

Kötelezettségvállalás 
 

8.2.1. Az Egyetem rektora a kötelezettségvállaló, ha a megkötendő szerződés az Egyetem 

tulajdonában, vagy vagyonkezelésében álló ingatlan határozatlan időre szóló, vagy 1 évet 

meghaladó tartós bérbeadásával, vagy az Egyetem által történő, határozatlan időre szóló, 

vagy 1 évet meghaladó tartós bérbevételével kapcsolatos. A használat jogának átengedésére 

kizárólag visszterhes szerződés alapján van lehetőség. 
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8.2.2. 90 nap időtartamot meghaladó, - 1 éven belüli időtartamú, nem a 8.2.1. pontba tartozó - 

folyamatos bérbeadásnál: a kötelezettségvállalási jogkörrel felruházott vezető (dékán, 

főigazgató, igazgató) jogosult a bérbeadás engedélyezésére, és a bérbeadásra, e szabályzatban 

meghatározott módon. 

 

8.2.3 Eseti, 90 napot nem meghaladó, illetve meghatározott napokra, vagy órákra történő 

bérbeadásnál a kötelezettségvállalási jogkörrel felruházott vezető (dékán, főigazgató, igazgató) 

jogosult a bérbeadásra, e szabályzatban meghatározott módon. 

 

Jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli társaság, egyéni vállalkozó, illetve magánszemély a bérleti 

szándékát tartalmazó kérelmét az engedélyezésre jogosult vezetőhöz (az épület használójához), vagy 

kijelölt megbízottjához, írásban nyújthatja be. 

A hasznosítási ajánlatban fel kell tüntetni legalább: 

- a kérelmező adatait, 

- az igényelt területet, 

- a használat tervezett időtartamát, 

- a bérbevétel célját, 

- várható létszámot. 

Amennyiben a hasznosítási ajánlat címzettje nem az engedélyezésre jogosult személy, akkor részére a 

kérelem átvevője köteles azt haladéktalanul továbbítani. 

 

 

8. 3. Részletes szabályok 
 

Az Egyetem területeit, helyiségeit ideiglenes használatra a meghatározott térítés mellett csak abban az 

esetben lehet átengedni, ha az átengedés az Egyetem rendeltetésszerű működését nem zavarja, az 

egyetem hírnevét a bérlő tevékenysége nem csorbítja. 

Szervezeti egységek felelősségi körébe nem tartozó telepek (belső és külső klinikai telep) vagyonelemei 

bérbeadására jogosult szervezet az ÜSZI. 

 

A tantermek, előadók órarend szerinti nyilvántartását, és egyetemen belüli igénybevételét az ÁOK, FOK, 

GYTK-ra vonatkozóan a Rektori Hivatal Oktatási Csoportja, az ETK Dékáni Hivatala, a TF Tanulmányi 

Osztálya tartja nyilván, és rendelkezik az oktatáshoz, és egyéb egyetemi működéshez szükséges 

igénybevételről, amelyet követően lehetséges bérbeadási tevékenységet kezdeményezni. 

 

 

8.3.1. Az engedélyezésre jogosult vezetők és hatáskörükbe tartozó területek 

 
A) Rektor 

Bármely egyetemi helyiség bérbeadásra jogosult. Rektori döntés alapján kell az egyetem területén 

működtetett, különböző szolgáltatást nyújtó - amely nem tekinthető bérbeadásnak - automatákra 

vonatkozó feltételrendszert, és szükség esetén a versenyeztetés szabályait központilag 

kidolgoztatni.  

B Karok vezetői 

Kari szabályozás szerint 

C) Tömbök 

Tömb szabályzata szerint. 

D) Szervezeti egységvezetők 

A szervezeti egység felelősségére bízott vagyonelemekre vonatkozóan, kivéve, ha az A), B), C) 

pontokban foglaltak e hatáskört módosítják. 
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8.3.2. A lebonyolításban résztvevő személyek, szervezetek 
 

A számon kérhetőség és elszámoltathatóság biztosítása érdekében a feladatokat, hatásköröket, 

jogköröket, és ehhez kapcsolódó felelősséget a vezetői és a folyamatba épített kontrollpontok kialakítását 

a kari, tömbi, központi szervezeti egységre vonatkozó részletes szabályozásban és a munkaköri 

leírásokban kell rögzíteni. 

 

A) Tartós bérbeadásnál az előkészítésért és a szerződéskötésért felelős az illetékes bérbeadó szervezet 

együttműködésével a BVI. 

 

B) Eseti bérbeadásnál előkészítésért és a szerződéskötésért felelős az illetékes bérbeadó szervezet. 

 

C) Árak és díjak jóváhagyása: a kari, tömbi, központi szervekre vonatkozó helyi szabályozásban kell 

meghatározni a bérbeadással összefüggő árakat és díjakat, azzal, hogy azok megállapítása során a 

gazdasági főigazgató által kiadott utasításban meghatározott tipizált minimum bérleti díjakat kell 

minimum díjnak tekinteni, és továbbá figyelemmel kell lenni arra, hogy amennyiben nincs egyedi 

mérésre lehetőség abban az esetben a közüzemi költségekre vonatkozó átalánydíj-megállapítás 

adatait kell alkalmazni. 

 

A hirdetmény, a dokumentáció, a lebonyolítás és valamennyi bérbeadással kapcsolatos költséget a 

bérbeadás bevételéből kell fedezni. A szerződéskötést követően az egyedi bérleti szerződésre 

vonatkozóan az illetékes szervezeti egységnek rendelésszámot, a bevétel beérkezéséig felmerülő 

költségekre előrehozott keretnyitást kell igényelni. A feladatmegosztás alapján (központi és 

szervezeti egység feladatai) a bevételek megosztási arányát – gazdasági főigazgatói megállapítás 

alapján – a helyi szabályzatban kell rögzíteni. 

 

D) Szerződés előkészítése: a bérbeadást előkészítő és szerződéskötésért felelős szervezet feladata. 

Felhasználható a szabályzat mellékletében található szerződésminta, amely szükség esetén 

módosítható.  

 

E) Szerződés aláírója a Kötelezettségvállalási szabályzatban foglaltak szerint.  

 

F) Számlázás: a bérleti díj számlázása minden bérleti szerződésnél a vagyonelemet bérbeadó 

szervezeti egység feladata. Tartós bérleti szerződésnél a közüzemi díjak számlázását az ÜSZI 

végzi, eseti bérbeadási szerződéseknél a részletes szabályozásban foglaltak szerint kell számlázni. 

 

A fentiek érvényesek a szerződésmódosításokra is. 

 

 

Előkészítés tartós bérbeadásnál 
 

A versenyeztetés pályáztatással történik. 

A pályáztatást a BVI végzi, a szervezeti egységek által adott adatok alapján, az egységekkel 

együttműködve. 

 

Előkészítő: a bérbeadó szervezet 

A közzététel jóváhagyója: BVI 

 

A hirdetmény és a dokumentáció előírásai 

 

A nyilvános pályázati felhívás (továbbiakban hirdetmény), és a részletes tájékoztató szövege 
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(továbbiakban dokumentáció) nem lehet egymással ellentmondásban.  

 

A hirdetmény tartalmazza legalább: 

 a pályázat megnevezését, célját, típusát 

 az érintett vagyonelem megjelölését, főbb adatait, 

 a kiíró megnevezését, címét, 

 a pályázati ajánlatok benyújtásának helyét, módját és határidejét, 

 a pályázati ajánlat érvényességének feltételeit, 

 részvételi feltételként kell meghatározni a dokumentáció átvételét, 

  dokumentáció rendelkezésre bocsátásának helyét, idejét és költségét. 

 

A dokumentációnak tartalmaznia kell: 

 

Hirdetményben foglalt adatokon kívül a pályázati kiírást és az eljárás szabályait, így különösen: 

 a pályázat magyar nyelven adható be, 

 a vagyonelemmel kapcsolatos lényeges információkat, az ahhoz kapcsolódó jogokat és 

kötelezettségeket; 

 szükség esetén a kiíró által elfogadhatónak tartott legalacsonyabb összegű ellenértéket (minimál 

árat), 

 a pályázati ajánlatok bontási eljárásának helyét, időpontját, amennyiben a pályázatok bontása 

nyilvánosan történik, az erre való utalást, 

 a pályázat elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési szempontokat, 

és a - kiíró döntésétől függő - pontozásos vagy egyéb értékelési rendszert, 

 a megkötendő szerződés típusát, a hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételeket, a vagyon 

használatáért járó ellenérték teljesítésére, a birtokba adásra/visszavételre vonatkozó előírásokat, 

 a pályázati ajánlatok elbírálási időpontját és az ajánlattevők értesítésének módját, 

 az eredményhirdetés módját, helyét és várható idejét, 

 az ajánlati kötöttség időtartamát, illetve az annak esetleges meghosszabbítására vonatkozó 

előírásokat, 

 a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, 

 a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a pályázat soron 

következő helyezettjével szerződést kössön, 

 A kiíró a pályázati kiírásban előírhatja, hogy az ajánlatok benyújtásakor az ajánlattevő ajánlati 

garanciát és szerződéstervezetet is csatoljon, vagy a kiíró által megküldött szerződéstervezet 

elfogadásáról nyilatkozzon. 

 

 

Egyéb szabályok 

 

Valamennyi tartós bérbeadás esetében a bérbeadás előkészítője köteles előzetesen a BVI részére a 

nyilvános pályáztatás költségeiről és a várható bevétel mértékéről számszaki feljegyzést küldeni, amely 

alapján a gazdasági főigazgató engedélyezi a nyilvános pályázat kiírását, vagy dönt a jogszabályi 

felhatalmazás alapján a zártkörű pályázat alkalmazhatóságáról. A versenyeztetést a főigazgató döntése 

hiányában, vagy attól eltérő módon lefolytatni tilos.  

 

A kiíró nyilvános pályázat esetében az ajánlatok benyújtására vonatkozó határidőt (a továbbiakban: 

ajánlattételi határidő) nem határozhatja meg a pályázati felhívás közzétételétől számított harminc napnál 

rövidebb időtartamban. 

 

A pályázati felhívásban foglalt feltételek csak kivételesen, indokolt esetben módosíthatók, legkésőbb a 

pályázat beadási határidejét megelőző tizedik napig, a közzététel szabályai szerint. A kiíró jogosult  
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a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő letelte előtt visszavonni. Erről a pályázati felhívás közlésével 

megegyező helyeken és módon az ajánlattételi határidő lejárta előtt köteles hirdetményt megjelentetni, 

zártkörű pályázat esetén a visszavonásról az érdekelt pályázókat értesíteni. A felhívás visszavonása 

esetén - amennyiben a részletes dokumentációt a pályázó ellenérték fejében kapta meg - a kiíró köteles a 

részletes dokumentáció visszaszolgáltatása ellenében a dokumentáció ellenértékét visszafizetni. 

 

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. 

Az ajánlattevő a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően, illetve a kiíró felhívására köteles a 

pályázatában foglaltakat igazolni. 

 

A dokumentáció az ajánlattevőnek csak titoktartási nyilatkozat aláírása után adható ki. 

 

A dokumentációban foglaltakon túl is adható információ, illetve biztosítható a helyszíni szemle 

lehetősége, oly módon és tartalommal, amely nem sérti a pályázók esélyegyenlőségét, az ajánlatok 

kezelésére vonatkozó előírásokat és az üzleti titkot. A felvilágosításról jegyzőkönyvet kell felvenni, 

amelyet mind az ajánlattevőnek, mind a felvilágosítást nyújtónak alá kell írnia. 

A kiíró a pályázók bármelyikének biztosított információt, adatot és egyéb szolgáltatást köteles a többi 

pályázó számára is ugyanolyan módon biztosítani. 

 

 

A hirdetmény és a dokumentáció jóváhagyási rendje 

 

A bérbeadó szervezet által a fentiek betartásával előkészített, ellenőrzött és jóváhagyott hirdetmény, és a 

dokumentáció szövegét a BVI Ingatlangazdálkodási Osztálya köteles ellenőrizni, jóváhagyó a BVI 

igazgatója, amely feladatokra 10 munkanap áll rendelkezésre. 

 

 

A hirdetmény közzétételének módja és felelőse 

 

A nyilvános pályázati felhívást minden esetben közzé kell tenni legalább: 

 az MNV Zrt honlapján, 

 egy országos terjesztésű napilapban, 

 az Egyetem honlapján. 

A közzétételért felelős a BVI. 
 

 

Lebonyolítás tartós bérbeadásnál 
 

A beérkező pályázatok dokumentálása. 

Dokumentálni kell a pályázatok beérkezési idejét, átvételét, az átadó és az átvevő aláírásával ellátva. 

 

A pályázatok bontására vonatkozó rendelkezések. 

 a pályázatok bontását közjegyző jelenlétében min. 3 tagú Bontó Bizottság végzi, 

 a bontásról közjegyzői jegyzőkönyv készül. 

 

A beérkezett pályázatok felülvizsgálata 

 a BVI ellenőrzi a pályázatok érvénességét, 

 hiányzó adat esetén felszólítja a pályázót 5 munkanapon belüli adatpótlásra, 

 jegyzőkönyvben rögzíti az érvényes pályázatot beküldő adatait, 

 a bontási, a felülvizsgálati jegyzőkönyveket és a pályázatokat 2 munkanapon belül megküldi a 

szervezeti egységnek. 
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Az érvényes pályázatok elbírálásának szabályai 

 az elbírálást min. 3 tagú Bíráló Bizottság (továbbiakban BB) végzi, amelynek tagjai titoktartási 

nyilatkozatot kötelesek tenni,  

 a BB. elnökét a szervezeti egység vezetője jelöli ki,  

 a BB. egyik tagja a BVI közalkalmazottja, 

 az elbírálást a dokumentációban megfogalmazott szempontok szerinti értékelés alapján kell 

elvégezni, 

 elbírálásról jegyzőkönyvet kell felvenni, a döntési javaslatot a BB. többségi szavazással hozza 

meg. 

 

A jegyzőkönyv minimális tartalmára vonatkozóan irányadó a Korm. rendelet 38. § (5) bekezdésben 

foglalt minta. 

 

A pályázatok értékelésében és elbírálásában nem vehet rész: 

 

a) a pályázatot benyújtó természetes személy és annak képviselője, alkalmazottja, foglalkoztatottja, 

alkalmazója és foglalkoztatója, 

b) a pályázatot benyújtó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság képviselője, 

tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, alkalmazottja vagy más szerződéses jogviszony alapján 

foglalkoztatottja, 

c) annak a jogi személynek vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak a képviselője, vezető 

tisztségviselője, alkalmazottja (foglalkoztatottja), amelyben a pályázó közvetlen vagy közvetett 

befolyással rendelkezik, illetőleg amelynek a pályázó tulajdonosa, tagja, 

d) az a)-c) pontban megjelölt személyek közeli hozzátartozója, 

e) akitől bármely oknál fogva nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése (elfogultság). 

 

A pályázat elbírálásában részt vevő köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben bármilyen 

összeférhetetlenségi ok áll fenn. Összeférhetetlenségi kérdésben vita esetén az a személy vagy testület 

dönt, aki, illetve amely a pályázat kiírásáról döntött. 

 

Érvénytelen és ez által eredménytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat elbírálásakor az 

összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, illetve ha valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát 

vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el. 

 

 

Döntés 

 

Döntésre az elbírálást tartalmazó jegyzőkönyv javaslata alapján a szervezeti egység vezetője, vagy a helyi 

szabályzatban kijelölt személy jogosult. 

 

A döntés eredményét közzé kell tenni legalább: 

 az MNV Zrt honlapján, 

 egy országos terjesztésű napilapban, 

 az Egyetem honlapján. 

 

A közzétételért felelős a BVI. 

 

 

 

Eseti bérbeadás 
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Eseti, 90 napot nem meghaladó bérbeadásnál is az előkészítés, lebonyolítás, szerződéskötés rendjét, a 

vezetői és a folyamatba épített kontrollpontok kialakítását a kari, tömbi, központi szervezeti egység 

szabályzatában kell rögzíteni. Az eseti bérleti szerződésben a közüzemi díjakat a szerződésben a helyi 

szabályzat előírásai szerint kell kezelni, külön feltüntetve és külön számlázva, vagy a bérleti díjba 

foglalva, egy összegben 

Eseti szerződések jogi ellenjegyzésére vonatkozóan a Kötelezettségvállalási szabályzatban, és a 

követelményekre a kari/tömbi/központi szervezeti egység szabályzatában foglaltak szerint kell eljárni. 

 

 

 

Szerződéskötés 
 

A szerződést 4 eredeti példányban kell előkészíteni. 

 

A tartós 90 napot meghaladó időtartamra kötendő szerződés előkészítéséért a BVI, az abban foglaltak 

jogi szakszerűségéért és megfelelőségéért az Egyetem jogi képviselői (Jogi Csoport) felelősek. 

A tartós bérleti szerződésben a közüzemi díjakat külön pontban kell szerepeltetni. Az ilyen szerződések 

esetében törekedni kell az energiafogyasztást szolgáló almérő felszereltetésére. Ennek tényét a 

szerződésben rögzíteni kell. 

 

 

Szerződés aláírása, és jogi ellenjegyzés  

 

A 8.2.1. pontban foglalt, tartós, rektori kötelezettségvállalást igénylő bérleti szerződéseket jogi 

ellenjegyzés és a további aláírások előtt, szignálásra meg kell küldeni a BVI-nek, aki gondoskodik a 

szükséges – Egyetemen belüli - aláírásokról.  

 

A 8.2.2. pont szerinti tartós bérleti szerződéseknél és a 2.3. pontban foglalt eseti, 90 napot meg nem 

haladó szerződésekre vonatkozóan a Kötelezettségvállalási szabályzat, és a kari/tömbi/központi 

szervezeti egység szabályzatában foglaltak szerint kell eljárni. 

 

Jogi ellenjegyzés szükséges minden tartós bérbeadási szerződésnél. Bérlő csak az egyetemi aláírásokat 

követően írhatja alá a szerződést. 

 

Minden bérleti szerződésnél a bérlővel történő aláíratás a szerződésért felelős szervezeti egység 

gazdasági vezetőjének feladata, amelyet követően egy eredeti példány a bérlőé, egy példány az egységnél 

marad. 

 

Tartós bérleti szerződéseknél egy-egy eredeti példányt haladéktalanul meg kell küldeni a BVI és az 

Üzemeltetési és Szolgáltatási Igazgatóság (továbbiakban ÜSZI) részére. A továbbításáért a szervezeti 

egység gazdasági vezetője felelős. 

 

 

Szerződés megszűnése 

 

A szerződés megszűnése után a bérbe adott vagyonelemet a szervezeti egység gazdasági vezetője veszi át 

a bérelőtől, annak eredményéről és a bérlő esetleges tartozásáról értesíti a Pénzügyi Igazgatóságot. 

Jogi probléma esetén a szervezeti egység az Egyetem jogi képviselőivel (Jogi Csoporttal) együttműködve 

jár el. 

 

 

8.3.3. Egyéb rendelkezések 
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Nyilvántartás 

 

A megkötött szerződés előírt adatait a vevőnyilvántartásban a gazdasági vezető rögzíti. 

A vevőnyilvántartáson kívül mind az eseti, mind a tartós bérbeadásokról és azok változásairól a 

helyiséget bérbeadó szervezeti egység köteles a szerződés teljesülésének állapotát követő naprakész 

helyi nyilvántartást vezetni, és rendszeresen ellenőrizni a bérleti díj beérkezését. 

 

Elmaradás esetén a bérbeadó szervezet írásbeli felszólítást küld a bérlőnek, 2 hónapot meghaladó tartozás 

esetén értesíti a Pénzügyi Igazgatóság Bevételi Csoportját. 

 

A BVI egyetemi szinten nyilvántartja a tartós bérleti szerződéseket.  

 

 

Irattárazás 

 

Az összes dokumentumot az adott tárgyhoz kapcsolódóan –évenkénti rendszerezéssel - egyben kell 

irattárba helyezni a szervezeti egységnél. Megőrzési idő a bérleti szerződés futamideje + 5 év. 

 

A fentiek érvényesek a szerződésmódosításokra is. 

 

 

 

II. BERUHÁZÁS 
 

1. Fogalmak 
 

Alvállalkozó kivitelező: a vállalkozó kivitelezővel építési szerződést kötő személy. 

 

Árazatlan (tételes) költségvetési kiírás: minőségi követelményekkel rendelkező mennyiségi kimutatás 

az építmény jellege szerint szükséges szakági bontásban és részletezettséggel, konkrét gyártmányok, 

márkák megjelölése nélkül. 

 

Beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett 

tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a 

rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, 

üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, 

ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a biztosítást is). Beruházás a meglévő tárgyi eszköz 

bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen 

növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható 

egyéb tevékenységekkel együtt. 

 

Beruházás-lebonyolító: a jogszabályban meghatározott jogosultsággal rendelkező, építtető 

megbízásából közreműködő. 

 

Egyetemi, saját hatáskörű beruházás: mindazon beruházási feladatok, amelyek forrása az egyetemi 

költségvetés. Ide tartoznak a saját bevételekből képzett, az alapítványi, vagy egyéb támogatásokból 

megvalósuló fejlesztések is. 

 

Egyéb központi beruházás: az a beruházás, amelynek megvalósítandó célját, tartalmát a beruházó 

javaslatára - a finanszírozási alapokmány jóváhagyásával a költségvetési törvényben szereplő cím, alcím 
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felelőse határozza meg. 

 

Elektronikus alvállalkozói nyilvántartás: építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén a 

fővállalkozó kivitelező építési naplójának részét képező elektronikus nyilvántartás.  

 

Építtetői fedezetkezelő: az építőipari kivitelezési tevékenység építési szerződésben meghatározott 

ellenértéke pénzügyi fedezetének és a kivitelező által nyújtott biztosíték összegének kezelője.  

 

Építési munkaterület: az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének helye; ennek minősül a 

munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges 

építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek elhelyezésére és az előkészítő 

technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület is. 

 

Építési műszaki ellenőr: kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni a külön jogszabály szerint építési 

engedélyhez kötött építési tevékenység esetén. 

 

Építőipari rezsióradíj: a vállalkozó kivitelező vagy az alvállalkozó kivitelező szakági építési-szerelési 

termelő tevékenységének elvégzéséhez szükséges, egy aktív munkaórára vetített - a kivitelező 

tényköltségei alapján számított vagy tervezett - összes költsége. Az építőipari rezsióradíj tartalmazza a 

személyi jellegű költségeket, az ellátási költségeket, a fizikai dolgozók rezsi jellegű költségeit, az 

irányítási és az ügyviteli költségeket.  

Az építőipari rezsióradíj nem tartalmazza a beépítésre kerülő betervezett és az üzemszerű használathoz 

szükséges beépítésre kerülő építési anyagok, szerkezetek és berendezések közvetlen költségeit, a 

közvetlen anyagok fuvarozási és rakodási költségeit, a közvetlen gépköltségeket, a kivitelezési 

dokumentáció tervezési díját, a hatósági eljárások díját, a szükségessé váló minőség-ellenőrzések díját, 

az üzempróba, beüzemelés szolgáltatási díját. 

 

Építési szakmunka: szakirányú képesítéssel, jogszabály alapján végezhető építési-szerelési munka. 

 

Építési-szerelési munka: az építési tevékenység végzésére irányuló szakági munka, 

 

Építtető: az építtető az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez és folytatásához szükséges 

engedélyek jogosultja. 

 

Felelős műszaki vezető: az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát irányítója. 

 

Fővállalkozó kivitelező: az építtetővel építési szerződést kötő vállalkozó kivitelező. 

 

Kiemelt jelentőségű beruházás: kiemelt jelentőségű beruházási célprogram az olyan állami feladatok 

ellátását szolgáló konkrét létesítmény, amelyet az Országgyűlés vagy a Kormány annak minősít.  

 

Kivitelező: olyan vállalkozó, aki az építési munkákat elvégzi, megfelel a tevékenység végzéséhez előírt 

jogszabályi feltételeknek, a végzendő kivitelezési munka a tevékenységi körében szerepel, rendelkezik 

az Építési törvény (Étv). 39. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott felelős műszaki vezetővel, 

elegendő számú és megfelelő szakképesítésű munkavállaló áll rendelkezésére. 

 

Központi beruházás: az olyan beruházási célú - egészében vagy részben -, költségvetési előirányzatból 

megvalósuló fejlesztés, amelynek alapokmány tervezetét a költségvetési szerv vezetője jóváhagyásra 

előterjeszti a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének /vagy megbízottjának/, aki a konkrét anyagi-

műszaki tartalom ismeretében a megvalósítását engedélyezi a rendelkezésére álló előirányzatból. 

 

Pótmunka: a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel 
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(munkatöbblet). 

 

Rekonstrukció: (beruházás és felújítás együttes – komplex – végrehajtása)  

A tárgyi eszközök technikai megújítása, a tárgyi eszközök egyedi pótlását meghaladó olyan részleges 

vagy teljes újralétesítése, illetve cseréje, amely magasabb műszaki színvonalat eredményez, amelynek 

során az elhasználódott tárgyi eszközök eredeti állapotának megközelítő és teljes helyreállításán túl a 

tárgyi eszközök kapacitása, funkciója, az ellátható feladatok köre bővül.  

Mivel a rekonstrukció során, a tárgyi eszközökön egyidejűleg végeznek beruházási és felújítási 

tevékenységet is, a beruházást és a felújítást a pénzügyi elszámolásnál el kell különíteni. 

 

Tárgyi eszközök: tárgyi eszközök azok az anyagi eszközök /földterület, telek, épület, egyéb építmény, 

műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi és üzleti felszerelés, egyéb berendezés/, amelyek tartósan - egy 

évnél hosszabb ideig - közvetlenül vagy közvetett módon szolgálják a tevékenységet.  

 

Tervező: az építtető vagy megbízása alapján a fővállalkozó kivitelező, illetve a beruházás-lebonyolító a 

jogosultsággal rendelkező építészeti-műszaki tervezővel (a továbbiakban: tervező) a kivitelezési 

dokumentáció elkészítésére tervezési szerződést köt, melyet az építésügyi hatósági engedélyhez kötött 

építmények, építési tevékenységek esetén írásba kell foglalni. 

 

Tervellenőr: megbízás alapján a kivitelezési dokumentációt (dokumentációrészt) ellenőrzi, hogy az 

általa ellenőrzött műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, a vonatkozó 

szabványoknak, az országos építési követelményeknek és az eseti hatósági előírásoknak. 

 

Tervezői művezető: a tervező az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban – megbízás 

alapján - tervezői művezetést végezhet. 

 

Többletmunka: a szerződéskötés alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban 

kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban (vállalkozói díjban) figyelembe nem vett tétel. 

 

Vállalkozó kivitelező: építőipari kivitelezési tevékenységet üzletszerű gazdasági tevékenységként 

folytató személy. 

 

 

2. Épületekkel kapcsolatos beruházások 
 

Az épületekkel kapcsolatos beruházások körébe tartoznak: 

 

 új épületrész, épületszárny hozzáépítése 

 újabb emeletek építése a már meglévő épületre 

 tetőtér beépítése 

 további tulajdoni hányadok megvásárlása a már birtokolt részhez 

  meglévő épületbe felvonó építése 

 meglévő épületben újabb vizes blokkok, mosdók, WC-k kialakítása 

 egy légterű iroda átépítése, új falak beépítésével több irodahelység kialakítása 

 számítógépes hálózat kiépítése fali vezetékekben 

 légkondicionáló rendszer kiépítése fali vezetékekben 

 beépített mozgásérzékelős riasztórendszer, világítási rendszer kiépítése 

 az épületfűtés- és/vagy melegvíz rendszerének kibővítése napkollektorok felszerelésével 

 behatolásjelző és beléptető rendszerek térvédelmi és megfigyelőrendszerek, áruvédelmi 

rendszerek, elektronikus és mechanikus kulcsvédelmi rendszerek 

 automatikus tűzjelző és tűzoltó rendszerek kiépítése, hő és füstelvezető rendszer kiépítése, 
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tűzgátló ajtók és tűzszakasz határok kialakítása, egyéb tűzvédelmi helyzetet befolyásoló 

beruházások 

 vagyoni értékű jogok: bérleti jog, szolgalmi jog, haszonélvezet és használati jog. 

 

2.1. Épület beruházás 

 

Az épület létesítése, megépítése - akár végleges, akár ideiglenes rendeltetéssel /l évnél hosszabb 

elhasználódási időre/ történő megvalósítás. 

 

Ilyenek: 

 a kivitelezéshez használt melléképítmény, felvonulási és munkásellátási épület létesítése, ha 

azt egynél több megrendelés teljesítéséhez - lebontás nélkül - a megépítést követő l évnél 

hosszabb ideig üzemeltetik, 

 a már meglévő, korábban beruházott és aktivált épület megvásárlása /ideértve a 

rendeltetésszerű használatra alkalmatlan épület vásárlásakor, illetve térítés nélküli átvételkor a 

használatbavétel előtt elvégzendő, az üzembe helyezéshez szükséges, a használatbavétel 

feltételeként előírt, a rendeltetésszerű és biztonságos használat feltételeként elvégzendő 

munkákat is, 

 a meglévő épület terjedelmének /hasznos alapterületének vagy légterének/ növelése, vagy 

csökkentése, ideértve a toldaléképítést, a tetőtér- és padlástér beépítést, a tetőszerkezet 

átalakítását, átépítését, ha ez által a tetőtér légtere változik /akár nő, akár csökken/, az 

emeletráépítést, a helyiségek szintmegosztását /galéria kiépítésével vagy más módon, 

 a meglévő épület kiegészítése, bővítése az épület használhatóságát és ellátását biztosító 

szellőző-, légüdítő /légállapot szabályozó/ és nem technológiai célú berendezéssel, 

személyfelvonóval, mozgólépcsővel, központi fűtőberendezéssel, szemétledobóval, központi 

antennával, kaputelefonnal, az épületbe elmozdíthatatlanul beépített szerkezetekkel, mindezek 

berendezéseivel, vezetékeivel együtt, ideértve az álpadló és az álmennyezet utólagos 

létesítését is,  

 riasztó és beléptető rendszerek térvédelmi és megfigyelőrendszerek, áruvédelmi rendszerek, 

elektronikus és mechanikus kulcsvédelmi rendszerek beépítése. Automatikus tűzjelző és 

tűzoltó rendszerek kiépítése, hő és füstelvezető rendszer kiépítése, tűz-gátló ajtók és 

tűzszakasz határok kialakítása, egyéb tűzvédő helyzetet befolyásoló beruházások, 

 a meglévő épületben a funkció bővítése, újonnan beépített villamos energia, víz-, gáz-, 

hőellátás vezetékei, orvosi gáz hálózat, az ahhoz kapcsolódó, szerelvények, berendezések 

 a meglévő épület átalakítása, átépítése, ha annak eredményeként az épület egészének vagy az 

épület egy részének funkciója, rendeltetése megváltozik, 

 a fűtéskorszerűsítés akkor, amikor egyedi szén-, koksz- vagy olajtüzelésű kályhafűtésről, 

egyedi gáz- vagy elektromos fűtésről bármilyen tüzelőanyagú központi fűtésre történik az 

áttérés, ideértve a hőtárolós villanykályhák működéséhez szükséges elektromos 

vezetékhálózat kiépítését, továbbá a gázkonvektorok beépítésével, a gázvezetékek 

kiépítésével együtt járó fűtéskorszerűsítést, illetve a gázkonvektoroknak cirkogejzír fűtésre 

való átállítását is. 

 

2. 2. Építmény beruházás 

 

A kerítések, korlátok megépítése, azok szakaszos vagy teljes cseréje, ha a csere során a tartóoszlopokat 

is cserélik. A meglévő utak alapterületének növelése, a meglévő kockakő, terméskő, keramit burkolatú 

út, térburkolat átépítése, ill. a térburkolatok átbocsátó képességének növelése, ha a megerősítés 

eredményeként ezen építmények teherbírása nő. 

 

 

2. 3. Építési tevékenység általános rendje 
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Általános eljárási rend 

 

 

 
 

 

2.4. Építési munkák előkészítése, megvalósítása 



 23 

 

2.4.1. Előkészítés 

 

Mindazon tevékenység az előkészítés része, ami az építési kivitelezés megkezdéséig történik. 

 

Építési igény  

Az építtető által összeállított olyan építési tevékenység által elérendő célprogram, mely a jelen állapotból 

kiindulva mutatja be azt a folyamatot, amely során az elérni szándékozott új állapot megvalósításra kerül. 

Az építési igény az alapja minden építési tevékenység előkészítésnek és megvalósításnak. A nem 

központi keretből megvalósuló beruházások esetén a beruházást kezdeményező szervezeti egység 

beruházási igénybejelentést állít össze a szervezetfelelős vezetője aláírásával. A beruházási 

igénybejelentést a szervezeti egység a beruházás bonyolítására, a beszerzés intézésére a Beruházási és 

Vagyongazdálkodási Igazgatóságra továbbítja. 

 

Az igénybejelentés fő tartalmi elemei: 

 a beruházás megvalósítása szükségességének indoklása, 

 szakmai program, ezen belül, 

 az elvégzendő szakmai feladat alapján a szakmai és az ehhez kapcsolódó műszaki 

követelmények meghatározása, 

 az új létesítmény, épületrész jellemző műszaki paraméterei (szintszám, m
2
), 

 a beruházás megvalósításának tervezett teljes költsége (napi áron számolva), 

 a megoldás lehetséges változatai, illetve a megvalósításra ajánlott változat előnyeinek 

bemutatása, 

 a beruházás szakmai, gazdasági, környezetvédelmi hatásai, 

 szakterületi egyeztetések. 

 

Szakmai program, beruházási program 

Az építési beruházásokhoz szakmai programot (jellemző az orvos-szakmai program) kell összeállítani, 

amit a beruházást indító szervezeti egység állít össze. Ez elsősorban funkcionális leírás, amely 

meghatározza az építési munkák indokoltságát és vizsgálja a lehetséges alternatívák gazdaságosságát.  

A szakmai program alapján készül el a beruházási program, amit a Beruházási és Vagyongazdálkodási 

Igazgatóság, vagy az Igazgatóság közreműködésével közbeszerzés útján kiválasztott külső megbízott 

dolgoz ki. A beruházási program kidolgozásának mértéke függ a beruházás nagyságrendjétől, jellegétől. 

A jelentős építési beruházások szakmai beruházási programjának a jogszabályban meghatározott tartalmi 

követelményeknek meg kell felelni.  

 

Amennyiben az előzetes vizsgálatokhoz mérések, szakértői vélemények, tanulmánytervek készíttetése 

válik szükségessé, úgy ezek pénzügyi fedezetének biztosítására intézkedni és addig az előkészítési 

munkákat szüneteltetni kell. Az 50 millió Ft költséget meghaladó fejlesztések szakmai programját a 

Stratégiai, Működésfejlesztési és Igazgatásszervezési Főigazgatóság szakmailag ellenjegyzi. 

 

A beruházási programot a felügyeleti szerv eseti vagy éves jóváhagyását követően kell összeállítani. A 

beruházási program célja a fejlesztés és fejlesztéssel elérhető eredmény bemutatása a felügyeleti szerv 

döntéshozói számára. Beruházási programtervet akkor kell a Beruházási és Vagyongazdálkodási 

Igazgatóságnak készíteni, vagy megbízott céggel készíttetni, ha a fejlesztési cél összetettsége vagy 

volumene ezt indokolja. 

 

Építési beruházások tervezésénél az üzemeltetéshez szükséges gépek, műszerek, berendezések, 

felszerelések és készletek – rektori vagy főigazgatói - eltérő utasítás hiányában a beruházás részének 

tekintendők. 

 

Műszaki leírás 
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Az elvégezni szándékozott építési munkák munkanemenkénti, helyiségenkénti létesítményjegyzék 

szerinti bemutatása. 

 

 

Műszaki tervek 

Az elvégzendő építési munkák műszaki rajzban ábrázolása és egyéb szöveges leírásokban történő 

bemutatása a vonatkozó jogszabályok, előírások betartásával olyan részletességgel, hogy abból a 

kivitelezési munkák előírt minőségben, rendeltetésszerű használatra alkalmasan – takarékosan – 

megvalósíthatók. 

 

Költségek meghatározása 

Az építési munkák és járulékos feladatok bekerülési költségének tervezése és számítása a feladat 

nagyságától, előkészítettségétől függően több módszerrel is megállapítható: 

 becslés (hasonló munkák költségének összevetése, tapasztalati m2 ár, stb., 

 tervezői költségvetés, 

 vállalkozói ajánlatok. 

 

Egyeztetések, jóváhagyások 

Valamennyi 

 hatósági építési engedélyhez kötött, 

 alaprajzi változást tartalmazó, 

 funkcionális változtatást eredményező, 

 épületgépészeti és elektromos rendszerek megváltoztatását jelentő építési munka előkészítése 

során építtető köteles az építési munkák szerinti szakmai felügyeletet ellátó egyetemi 

szervezetekkel is egyeztetni, írásos jóváhagyásukat beszerezni. 

 

Tervdokumentációk felülvizsgálata, véleményezése 

Építtető az általa készíttetett terveket, különösen 

 építési igény, 

 programterv, 

 építési engedélyezési dokumentáció, 

 kivitelezési dokumentáció, 

köteles szakmai felülvizsgálatra megküldeni a Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóságnak, 

továbbá az érintett szakmai felügyeletet ellátó szervezeteknek. 

 

A szakmai felügyeletet ellátó szervezetek 8 napon belül kötelesek állásfoglalásukat megadni építtetőnek, 

ellenkező esetben a terveket, tervdokumentációkat az adott szervezet részéről elfogadottnak kell 

tekinteni. 

 

Építtető köteles valamennyi  

 jogerős hatósági engedély határozat, 

 jogerős építési engedélyezett dokumentáció, 

 alaprajzi, homlokzati változást tartalmazó tervek, 

 állapotrögzítő, felmérési terv 

1 példányát a Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóságnak végleg átadni, ingatlan nyilvántartásba 

vétel illetve pontosítás, átvezetés céljából. 

 

A Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóság az Egyetem szervezeti egységei részére építési 

tevékenységük előkészítéséhez és megvalósításához a Tervtárban rendelkezésre álló terveket 

rendelkezésre bocsátja. A másolás költsége az igénylőt terheli. 
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A szakmai felügyeletet ellátó és véleményező szervezetek 

 Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóság: építési beruházások és felújítások, építési 

engedélyezési eljárások, vagyonkezelői megállapodások, stb. 

 Orvos-szakmai, Finanszírozási és Minőségbiztosítási Igazgatóság: orvos-szakmai ügyekben, 

szakmai programok, stb. 

 

A véglegesített és jóváhagyott építési igény (beruházásnál beruházási program, felújításnál felújítási 

program) alapján a szükséges engedélyek és pénzügyi fedezet megléte esetén folytatható az építési 

munkák előkészítése: 

 

Engedélyek 

Valamennyi jogszabály és egyetemi szabályzat által az adott építési munka végzéséhez kötelezően előírt 

egyeztetések, nyilatkozatok engedélyek írásos dokumentumainak beszerzése. Ilyenek: 

 építéshatósági engedélyek, kötelező bejelentések,(illetékes építési hatóság), 

 szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok (ÁNTSZ, TOP, stb.), 

 közmű szolgáltatók nyilatkozatai, engedélyei, (gáz, víz, csatorna, stb.), 

 eseti ügyekben eljáró hatóságok, (környezetvédelem, műemlék, felvonó, stb.). 

 

Csak a szükséges – jogerős, végrehajtható - engedélyek megléte után kezdhető meg az adott építési 

tevékenység. 

 

Pénzügyi fedezet biztosítása 

Építtetőnek a kivitelezési munkák előkészítése során, a vállalkozó kiválasztásának megkezdése előtt 

rendelkeznie kell az építési munka megvalósításához szükséges – az adott időpontban a piaci 

viszonyoknak megfelelő, számított vagy becsléssel megállapított - pénzügyi fedezettel beleértve a 

tervezési és egyéb költségeket is. 

 

Az építési kivitelezési munkák költségeinek tervezésénél kötelező tartalékkerettel növelten kell számítani 

a kivitelezési költségeket az alábbiak szerint: 

- nettó 50 millió Ft építési költségig 10 % 

- nettó 50 millió Ft felett, 200 millió Ft építési költségig 8 % 

- nettó 200 millió Ft felett, 1 milliárd Ft építési költségig 5 % 

- 1 milliárd Ft felett 3 %. 

 

Beszerzés minősítése 

Bruttó 100.000.-Ft értéket meghaladó építési munka előkészítése során építtető, vagy a megbízásából 

eljáró lebonyolító köteles a Beszerzési Szabályzat előírásainak megfelelően a beszerzést minősíttetni.  

 

Vállalkozó kiválasztása, szerződéskötés 

A vállalkozó kiválasztása és a szerződés megkötése a beszerzés minősítés során előírt módon a 

Beszerzési Szabályzat előírásainak megfelelően történhet. 

 

2.4.2. Megvalósítás 

 

A beruházások terveztetése 

A tervezési munkákat a jóváhagyott beruházási programnak megfelelően kell vállalásba adni. 

Tervpályázat kiírása szükséges a jelentősebb programok megvalósítására. A tervezési munkák 

elvégzésére a Kbt. előírásai szerint kell szerződni. /Engedélyezési terv, kiviteli terv ami tartalmazza a 

Biztonsági és Egészségvédelmi tervet is, tenderterv, stb./ Építési engedélyezési tervdokumentáció 

megrendelése esetén az előkészítésbe a Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóságot be kell vonni. 

Az elkészült terveket a Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóság műszaki ellenőrei, vagy a 

Igazgatóság közreműködésével közbeszerzés útján kiválasztott külső megbízott vizsgálják felül oly 
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módon, hogy a folyamatban az érintett szervezeti egységek szakembereit és a szakmailag szükségesnek 

ítélt illetékeseket bevonják. Kifogás esetén intézkednek a tervek kijavíttatása érdekében.  

 

A kivitelezés megkezdéséhez szükséges hatósági és közműengedélyek beszerzése, beszereztetése 

ügyében a Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóság intézkedik, vagy közreműködik, amennyiben 

nem lebonyolító 

 

A beruházások lebonyolítása 

A beruházások lebonyolítását - értékhatártól függetlenül - csak megfelelő végzettségű szakemberek, 

műszaki ellenőrök végezhetnek. 

 

A beruházások lebonyolításával megbízhatók Egyetemen kívüli, erre szakosodott cégek is – a Kbt. 

előírásainak betartásával. Ezek munkájának ellenőrzése és koordinálása a Beruházási és 

Vagyongazdálkodási Igazgatóság feladata.  

 

Munkaterület átadás 

Az építtető kötelessége és felelőssége hogy a munkaterület az előírások szerint az előzetesen megadott 

ütemezéssel, munkavégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre álljon. 

A munkaterületet helyszíni bejárás során jegyzőkönyv felvétele mellett kell átadni (3. sz. melléklet). Az 

átadási eljárás időpontját vállalkozó bejelentése alapján építtető tűzi ki és hívja meg az eljárás 

résztvevőit. A jogszabály által kötelezően előírt résztvevőkön kívül meg kell hívni az Egyetemen 

szakmai felügyeletet ellátó szervezeteket is. 

 

Műszaki ellenőrzés 

 

A műszaki ellenőrök szükség szerint, de legalább 8 naponként kötelesek ellenőrizni a munkák végzését, 

hogy azok a tervek és szakági szabványok, valamint a hatósági előírásoknak megfelelően, a szerződésben 

foglaltak szerint, szakszerűen zajlanak-e. A munkákkal kapcsolatos észrevételeiket, kifogásaikat, 

közléseiket az építési naplóban rögzítik.  

Rendszeresen ellenőrzik és szükség esetén az építési naplóba tett kivitelezői bejegyzésekre a helyszíni 

szemlét követő 3 napon belül, észrevételt tesznek. 

A műszaki ellenőr a kivitelezési munkák során az építtető műszaki képviselője, köteles vele 

együttműködni, döntést igénylő kérdésekben a döntést előkészíteni. 

A Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóság a beruházási munkák felett általános ellenőrzési 

jogkört gyakorol, esetleges észrevételeit köteles az építtető szervezet vezetője tudomására hozni, továbbá 

jogszabálysértés, vagy kirívó esemény észlelésekor köteles tájékoztatni a Gazdasági Főigazgatót, illetve 

a szakmai felügyeletet ellátó illetékes igazgatóságot. 

 

Számlák ellenőrzése 

A műszaki ellenőrök felelőssége és feladata a számla műszaki tartalmának a kivitelezési szerződésben, a 

jóváhagyott költségvetésben és az építési naplóban meghatározottak szerinti ellenőrzése, a ténylegesen 

elvégzett munkák mennyiségi és minőségi felmérése alapján a számla jogosságának az igazolása. 

 

Kooperációk 

Az építési munkák bonyolultságától és nagyságától függően rendszeresen vagy esetenként megtartott 

munkamegbeszélések, melyről jegyzőkönyv illetve emlékeztető készül. Elsősorban az építésszervezési 

feladatok egyeztetésének fóruma. 

 

Tervezői művezetés 

A tervező az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban – megbízás alapján – végzett 

közreműködése. A megbízás nem terjedhet ki az esetleges tervhibák, ellentmondások, hiányok pótlását 

szolgáló tervezői közreműködéssel, melyet a tervező az általa készített tervekkel összefüggésben a 
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tervezés jótállási kötelezettsége keretében – térítésmentesen – köteles elvégezni, kijavítani, pótolni. 

 

Műszaki átadás 

Az építési munkák befejezésekor műszaki átadás-átvételt kell tartani. A műszaki átadás-átvételhez a 

melléklet szerinti jegyzőkönyvi formát kell alkalmazni Rendeltetésszerű használatra alkalmatlan épület 

vagy épületrész átvételét meg kell tagadni.  

 

A átadás-átvételi eljárást az építtető, vagy megbízottja szervezi. A jogszabály által előírt meghívottakon 

kívül meg kell hívni a Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóság és valamennyi – érdekelt – 

szakmai felügyeletet ellátó szervezet képviselőjét. 

Külső lebonyolító szervezésében zajló eljárásnál is a Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóság 

képviseletet biztosít, továbbá gondoskodik az érintett szakmai felügyeletet ellátó szervezetek 

közreműködéséről. 

 

Jegyzőkönyvben kell rögzíteni (4. sz. melléklet): 

 a szerződésszerű vagy attól eltérő teljesítés tényét, 

 a munkák átvételére vagy az átvétel megtagadására vonatkozó nyilatkozatot, 

 az átadásra kerülő dokumentációk jegyzékét, 

 a mennyiségi hiányokat, pótlásuk határidejét, 

 a minőségi kifogásokat, kijavításuk határidejét, vagy 

 a nem javítható és nem kért javítások értékét és árleszállítás összegét, 

 valamint a vállalkozói számla benyújthatóságára vonatkozó nyilatkozatot, 

 résztvevők adatait, nyilatkozatait. 

 

Beüzemelés 

Az előírt próbák megtartása után és a szakma felügyeleti szervezetek véleményének, engedélyének 

megléte esetén a rendeltetésszerű használat megindításához szükséges feltételek biztosítása. Szemben a 

használatbavételi engedéllyel, ahol az építés utáni épület, épületrész használatára vonatkozik az 

engedély, konkrétan a használat módja az engedély tárgya. 

 

Használatbavételi engedély 

Hatósági építési engedély alapján végzett építési munka átadásának befejezése után az építtetőnek meg 

kell kérni a használatbavételi engedélyt. Az eljárásban a Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóság 

közreműködik.  

Csak a jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdhető meg a használat. 

 

Beruházások lezárása, aktiválása 

Központi beruházás esetén a Pénzügyi Igazgatóság köteles a költségvetési fejezet felügyeletét ellátó 

Minisztériumot és a Kincstárt a beruházás befejezéséről értesíteni.  

Bármilyen forrás terhére megvalósuló szerződés teljesítéséről a SE Beszerzési Kft-t értesíteni kell, a 

közbeszerzési közzétételi kötelezettség rendezése érdekében. 

A beruházás akkor tekintendő befejezettnek: 

 ha a megvalósításban résztvevő összes vállalkozó számláinak ellenértékét a beruházási számla 

terhére elszámolták,  

 a beszerzett, előállított vagyontárgyak üzembe helyezésre, aktiválásra kerültek. 

 a számla kiegyenlítésére jogerős ítélettel lezárt peres eljárást követően kerül sor. 

A beruházás befejezésének értesítését legkésőbb január 3l.-ig a számviteli törvényben meghatározott 

módon és időpontban készítendő éves költségvetési beszámolóval egyidejűleg kell elküldeni, csatolva a 

beruházás üzembe-helyezéséről kiállított okmányt, jegyzőkönyvet.  

Részletekben történő üzembe-helyezés esetén csak az utolsó üzembe-helyezésről készült okmányt kell 

megküldeni.  

A beruházás lebonyolítását végző szervezet a beruházással kapcsolatos számlákat és az ehhez csatolt 
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okmányokat a Pénzügyi Igazgatóságnak megküldi.  

A Pénzügyi Igazgatóság elvégzi a tárgyi eszközök aktiválását. Az aktivált tárgyi eszközök számláit és 

mellékleteit a Számviteli Osztály irattárazza. A számviteli elszámolás és nyilvántartás vonatkozásában 

nincs különbség a központi és intézményi beruházás között. 

 

Egy éves utó-felülvizsgálati eljárás 

Építtető a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított egy éven belül köteles az elvégzett 

munkákat felülvizsgálni és hibajegyzékben rögzíteni és a kijavítási igényt kivitelező részére bejelenteni. 

Kivitelező köteles minden olyan hibát kijavítani, ami a jótállási időben került bejelentésre és keletkezése 

nem róható fel építtető számára. 

Az egy év alatt jelentkező és az éves utó-felülvizsgálati eljárás során jogosan igényelt javítások 

költségének fedezetére célszerű a vállalkozási szerződésben jó-teljesítési garanciát kikötni.  

 

Idegen ingatlanon végzett beruházás 

Idegen ingatlanon beruházás csak abban az esetben végezhető, ha legalább a beruházás megvalósításának 

végső határidejével megegyező időtartamra szóló bérleti szerződés rendelkezésre áll, valamint a 

bérbeadó a fejlesztéshez hozzájáruló nyilatkozatát megadta. Amennyiben a beruházó a földhasználati 

jogot is megszerzi, az esetben is idegen tulajdonon végzett beruházás valósul meg. 

 

 

2.4.3. Hibás teljesítéssel összefüggő eljárások. 

 

Szavatosság 

A vállalkozó, kivitelező, tervező, szállító, megbízott stb. (továbbiakban: kötelezett) a hibás teljesítésért 

felelősséggel tartozik (kellékszavatosság).  

A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy a kötelezett felelősséggel tartozik a teljesítés hibájáért: 

azért, hogy a szolgáltatás fizikai és tartalmi szempontból megfelel a jogszabályok, valamint a szerződés 

szerint elvárt tulajdonságoknak, a megjelölt és a komfortfokozatnak/rendeltetésnek megfelelő 

üzemszerűen hibamentes funkcionális használatnak. 

A szavatossági jogok hibás teljesítés esetén: 

 a megrendelő, megbízó, egyetemi szervezet, intézmény stb. (továbbiakban jogosult) elsősorban 

- választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági 

igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével 

összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott 

dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog 

teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget. Kicserélést csak helyettesíthető 

(fajlagos) dolog esetében lehet kérni, 

 ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a 

kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a nem tud eleget tenni, a jogosult - választása 

szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt 

azonban elállásnak nincs helye, 

 ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a 

jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, 

 a jogosult a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja, 

 a hibás teljesítés jogkövetkezményeire vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell 

akkor is, ha a kötelezettség nem dolog szolgáltatására irányul; ilyenkor a kicserélésen a 

szolgáltatás újbóli teljesítését kell érteni. 

Szavatossági igény érvényesítéskor a jogosultnak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés 

időpontjában fenn állt. 

 

 

Jótállás 
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Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, ennek 

időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után 

keletkezett. A jótállás a jogosultnak a törvényből eredő jogait nem érinti. A jótállás a kötelezettet a 

jótállási kötelezettséget keletkeztető szerződésben vagy jogszabályban, továbbá a szolgáltatásra 

vonatkozó reklámban foglalt feltételek szerint terheli. A jogosult a jótállási határidő alatt bármikor 

közölheti kifogását a kötelezettel. A szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat a jótállási 

jogok gyakorlásánál megfelelően alkalmazni kell. 

Jótállási igényérvényesítéskor a kötelezettnek kell bizonyítania, hogy a hiba a teljesítés időpontját 

követően keletkezett. Ha ezt bizonyítani tudja, akkor mentesül a jótállási kötelezettsége alól. 

 

Kötelező alkalmasság 

Jogszabály rögzíti, hogy egyes anyagoknak, épületelemeknek legalább mennyi ideig kell alkalmasnak 

lenni a beépítés után. Ez jóval hosszabb időszak, mint a jótállás és szavatosság. Ezek mind azokra a 

hibákra, hiányosságokra vonatkoznak melyek a kivitelezés során rejtve maradtak. A jótállás és 

szavatosság tehát nem az épület élettartamát határozza meg.  

A 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet rendelkezik egyes épületszerkezetek 

és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről. 

 

 

2.5. Együttműködési kötelezettség 

 

2.5.1. Együttműködés Egyetemen belül 

 Lehetnek olyan beruházások, amelyek koncepciója szakmai működési programjához a 

Stratégiai, Működésfejlesztési és Igazgatásszervezési Főigazgatóság tesz javaslatot. A 

koncepció összeállításában közreműködik a Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóság. 

 Az 50 millió Ft feletti beruházási igényeket a Stratégiai, Működésfejlesztési és 

Igazgatásszervezési Főigazgatóság állítja össze. Az 50 millió Ft-ot meghaladó költségigényű 

beruházások előkészítése és megvalósítása során a beruházással érintett kar, vagy szervezeti 

egység köteles együttműködni a Főigazgatóságok adott beruházás tárgyában illetékes 

igazgatóságával. 

 A 3 millió Ft és 50 millió Ft egyedi megvalósítási költségigény közötti beruházási igényeket a 

Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóság állítja össze, az előzetesen beérkezett és 

egyeztetett, illetve véleményezett igénybejelentések alapján. Az építési beruházással érintett 

kar, vagy szervezeti egység a 3 millió Ft feletti építési beruházások valamennyi 

munkafázisában köteles együttműködni, adatokat szolgáltatni és a kért adatokat időben 

közölni a Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóságnak. 

Munkavédelemmel, polgári- és katasztrófavédelemmel, tűzvédelemmel, vagyonvédelemmel, 

környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat érintő beruházások csak a Biztonságtechnikai 

és Logisztikai Igazgatóság bevonásával és szakmai egyetértésével tervezhetők, indíthatók és 

helyezhetők üzembe 

 A 3 millió Ft beszerzési költséget el nem érő beruházásoknál, a beszerzést intéző írásbeli 

kérésére a Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóság kötelezett az együttműködésre. 

 Értékhatár nélkül kötelező az együttműködés az informatikai és távközlési hálózatokra, 

berendezésekre vonatkozóan az Informatikai Igazgatósággal. 

 Értékhatár nélkül kötelező az együttműködés a vagyon-, környezet-, munka-, tűz és 

katasztrófavédelmi, valamint logisztikai feladatok (szállítás, különleges szállítás, költöztetés) 

vonatkozásában a Biztonságtechnikai és Logisztikai Igazgatósággal. 

 

Az Egyetem Szenátusa által elfogadott, a központi forrásokat érintő beruházási igényeket a gazdasági 

főigazgató előterjesztésében a rektor, jóváhagyásra felterjeszti a felügyeletet gyakorló Minisztériumnak. 

 

A Szenátus által elfogadott beruházási igényekről a Gazdasági Műszaki Főigazgatóság szakmailag 
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illetékes igazgatósága nyilvántartást vezet. 

 

A Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóság nyilvántartja a 3 millió Ft alatti beszerzéseket 

kezdeményező és lebonyolító szervezeti egységek által évente 2 alkalommal szolgáltatott (június 30. és 

december 31. határidőre beküldött) beruházásokra vonatkozó adatokat. (készültségi fok, kifizetett és még 

hátralévő költségek)  

 

2.5.2. Együttműködés a kivitelezés folyamatában 

Az épület, vagy az építmény beruházás során a kivitelezési folyamatok megvalósítása érdekében az 

építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői kötelesek együttműködni: 

 az építtető,  

 a beruházás-lebonyolító,  

 a tervező (a kivitelezési dokumentáció tervezője, ideértve a szakági tervezőt is),  

 a tervellenőr, a vállalkozó kivitelező,  

 a felelős műszaki vezető, a tervezői művezető,  

 az építési műszaki ellenőr,  

 az építtetői fedezetkezelő,  

valamint a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor. 

 

 

3. Gép-műszer beruházás 
 

3.1. Gép-műszer beruházások köre 

 a gép- műszer, gépi és technológiai berendezések, felszerelések, műszerek, járművek, konténer 

jellegű térelemek, valamint ezek kizárólagos tartozékainak beszerzése, szállítása, alapozása, 

felszerelése és működőképes állapotba hozása, üzembe helyezése, 

 a már meglévő, korábban beruházott és aktivált gépek, gépi és technológiai berendezések, 

felszerelési tárgyak, műszerek, járművek megvásárlása, ideértve a roncsként, hulladékként 

megvásároltakat is, ezen eszközök szállítása, alapozása, szerelése, üzemképes állapotba hozása, 

üzembe helyezése, 

 az épületben, vagy telepen elhelyezett olyan központi fűtőberendezés /kazán/ létesítése, amely 

az adott épület, telep fűtésén és melegvíz ellátásán kívül: az épületben folyó technológiai célú 

tevékenység hő- energiával való ellátását, más épületek fűtését és melegvíz ellátását is 

biztosítja, 

 az épületeken elhelyezett vagyonvédelmi és tűzeseti riasztóberendezés felszerelése, 

 gépre, gépi és technológiai berendezésre, felszerelésre, műszerre, járműre felszerelhető, 

felhasználható, cserélhető tartozék beszerzése, előállítása. Gép, gépi és technológiai berendezés, 

zárt rendszerű összeszereléssel munkaeszköz kialakítása, 

 a gépek, gépi és technológiai berendezések, felszerelések, műszerek, járművek cseréje. A gép, a 

jármű kiegészítése, bővítése további tartozékokkal, ha a tartozékokkal történő bővítés, az 

átalakítás következtében a gép, a jármű további műveletek vagy új feladatok ellátására válik 

alkalmassá, kapacitása növekszik, eredeti rendeltetése megváltozik. 

 

3.2. A gép-műszer beruházás folyamata 

 

Gép-műszer beszerzés előzetes vizsgálata 

A beszerzést kezdeményező szervezeti egységnek az igénybejelentést megelőzően vizsgálni kell, hogy az 

üzembe helyezés feltételei /pl. megfelelő hely, energiaellátás, biztonságos munkavégzés, stb./ 

biztosítottak-e, továbbá az üzemeltetés terhei nem haladják-e meg a költségvetési és létszám 

lehetőségeket. 

A kapacitásnövekedést jelentő beszerzésekhez szöveges indoklást kell készíteni, amiben szükséges 



 31 

bemutatni az Egyetemen már működő, hasonló feladat ellátására telepített berendezés jellemzőit 

(telepítés helye, gyártási év, fajlagos mutatók, kihasználtsági mutatók, költségterhek, stb.), továbbá a 

beszerzési igény szükségességének dokumentálását. Az indoklást a Stratégiai, Működésfejlesztési és 

Igazgatásszervezési Főigazgatóság szakmailag ellenjegyzi. 

Az előírt előzetes vizsgálatokhoz a Gazdasági Műszaki Főigazgatóság illetékes igazgatóságai, valamint a 

beszerzésben érintett szervezeti egységek felkérés esetén kötelesek a rendelkezésükre álló adatokat 

megadni, az előkészítésben közreműködni. 

 

Igénybejelentés  

A fentiek szerint előkészített gép-műszer beruházási igény bejelentésére jogosultak a szervezeti egységek 

vezetői. Az igénybejelentést, ami tartalmazza az igénylő szakmai specifikációját, a fedezet igazolást és a 

beszerzésre előzetesen megállapított becsült értéket is, az SE Beszerzési Kft-nek kell megküldeni. A 

benyújtott igényeket a SE Beszerzési Kft rendszerezi, a telepítéssel és energiaigénnyel kapcsolatosan 

kikéri az Üzemeltetési és Szolgáltatási Igazgatóság véleményét.  

Az Informatikai és távközlési célú fejlesztések kizárólagos kezelője az Informatikai Igazgatóság. 

A vagyon-, tűz-, környezet és polgári-katasztrófavédelmi, és a szállítással, különleges szállítással és 

gépjárművekkel kapcsolatos feladatokat érintő beruházások kizárólagos kezelője a Biztonságtechnikai és 

Logisztikai Igazgatóság. 

 

 

A beszerzés költsége 

A beszerzési ár az a ráfordítás, amely az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az 

üzembe helyezésig a raktárba, felhasználási helyre történő beszállításig felmerült, az eszközhöz 

egyedileg hozzákapcsolható. A beszerzési ár az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételárat, 

a szállítási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési költségeket, a beszerzéssel kapcsolatos közvetítői 

költségeket, a bizományosi díjat, az előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adót, 

jogszabályon alapuló és egyéb hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak értékét is magába foglalja. A 

tárgyi eszköz beszerzéséhez /a beruházáshoz/ közvetlenül kapcsolódóan biztosítási díj, a tényleges 

összegben a beszerzési költség /beszerzési ár/ része. 

 

Árajánlat bekérés, közbeszerzési eljárás lebonyolítása 

A benyújtott igények alapján, a megrendelések kiadása előtt - értéktől függően - a Közbeszerzési 

Törvény és az Egyetem Beszerzési Szabályzata előírásai szerint kell a SE Beszerzési Kft bevonásával 

közbeszerzési eljárást lebonyolítani, vagy a szállító, ill. szolgáltató cégektől árajánlatot kérni.  

Az árajánlatoknak tartalmaznia kell a beszerzés összes költségét. 

Az SE Beszerzési Kft az Üzemeltetési és Szolgáltatási Igazgatósággal együttműködve elkészíti a 

beszerzésre vonatkozó előterjesztést.  

 

A megrendelés elkészítése, a kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása 

A megrendeléseket az elfogadott árajánlat alapján az igénylő szervezeti egység készíti elő, és adja ki.  

A szállító vagy bizományos által benyújtott számlák kiegyenlítése a Pénzügyi Igazgatóság feladata.  

Az import gép-műszer beszerzésnél az Egyetem által is aláírt bizományosi szerződést, valamint a 

megrendelés visszaigazolását Kincstárnak a szerződés bejelentésével együtt, a fedezet záradékolása 

céljából meg kell küldeni.  

 

Üzembe helyezéssel kapcsolatos feladatok ellátása 

A gépek, műszerek állományba vételének és munkavédelmi üzembe helyezésének kérése a szervezeti 

egység vezetőjének feladata a Munkavédelmi Szabályzat előírásai szerint. E mellékletek (5. sz.- 6. sz.- 7. 

sz. mellékletek). a szabályzatban is megtalálhatók, és értelemszerűen alkalmazandók gépek, 

berendezések, vagy munkahely, létesítmény üzembe helyezési eljárásainál. 

 

Vámmentesség 
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Az Egyetem a különböző oktatási és kutatási célú gép-műszer nem EU-s országból történő beszerzések 

esetében jogosult a vonatkozó jogszabály előírásait figyelembe véve vámmentességre. 

A beszerzést igénylő egység vezetőjének írásban kell kérnie a Pénzügyi Igazgatóságtól a Vámmentességi 

nyilatkozat kiadását, amelynek tartalmaznia kell a szállító cég nevét és a beszerzés tárgyát képező áru 

megnevezését. ÁFA fizetési kötelezettség illetékmentesség esetén is fennáll. 

 

Illetékmentesség 

Az Egyetem, mint költségvetési szerv a vonatkozó jogszabály előírásainak megfelelően (általános) 

illetékmentességre jogosult. Az Illetékmentességi nyilatkozatot a Pénzügyi Igazgatóság írásbeli kérés 

alapján állítja ki. 

 

 

4. A beruházási szerződések 
 

A beruházási munkák szerződéseit a beruházó jogi képviselet bevonásával, az alábbi, illetékes szakmai 

igazgatóságok és a Beszerzési Kft. közreműködésével készíti elő, a közbeszerzésekről szóló törvényben 

és a Beszerzési Szabályzatban részletezett eljárási szabályokat alkalmazva, a PTK előírásainak 

betartásával:  

 építési beruházások esetében a Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóság, 

 gép és műszer beszerzéseknél az Üzemeltetési és Szolgáltatási Igazgatóság, 

 munkavédelemmel, polgári- és katasztrófa védelemmel, tűzvédelemmel, vagyonvédelemmel, 

környezetvédelemmel, szállítással, különleges szállítással és gépjárművekkel kapcsolatos 

beszerzéseknél a Biztonságtechnikai és Logisztikai Igazgatóság, 

 informatikai és távközlési hálózatok, berendezéseknél az Informatikai Igazgatóság. 

 

A szerződés szakmai tartalmáért a szakmai szervezet, a jogi megfelelőségéért a jogi ellenjegyző (és a 

szerződést szerkesztő) ügyvéd, az eljárásnak megfelelő tartalomért a SE Beszerzési Kft felelős. 

 

A beruházások szerződéseinek aláírására a Kötelezettségvállalási Szabályzatban felhatalmazottak 

jogosultak. 

Az aláírt beruházási szerződések 1 eredeti példányát a Pénzügyi Igazgatóságra, 1 másolati példányt az 

illetékes szakmai igazgatóságra kell megküldeni. 

 

 

5. Beruházási finanszírozási alapokmány  
 

Központi beruházásokhoz beruházási finanszírozási alapokmányt kell összeállítani. 

A Beruházási finanszírozási alapokmányban kell meghatározni a beruházás célját, megnevezését, 

kezdési-befejezési határidőket, anyagi-műszaki összetételét, összegszerűségét és pénzügyi fedezetének 

forrásösszetételét jogszabályban előírt módon. A finanszírozási alapokmány melléklete a létesítmény és 

gépjegyzék. A beruházás összköltségét ÁFA-val együtt kell megállapítani. 

 

A Beruházási finanszírozási alapokmány összeállítása a Pénzügyi Igazgatóság feladata az illetékes 

szakmai igazgatóság közreműködésével. 

A Beruházási finanszírozási alapokmányt a rektor hagyja jóvá a gazdasági műszaki főigazgató 

előterjesztése alapján, amelyet követően a felügyeleti szervhez kell továbbítani aláírás és keretmegnyitás 

céljából, amely a Pénzügyi Igazgatóság feladata. 

 

 

 

III. FELÚJÍTÁS 
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1. Felújítás fogalma 
 

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, az előállított termékek minősége 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. Ez a folyamat tehát megváltoztatja tárgyi eszköz tervezett 

élettartamát, értékét.  

 

A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett 

a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság 

már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti. 

 

Nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése, függetlenül a 

költségek nagyságától. 

 

 

2. Épület felújítás 
 

2.1. Építészeti felújítás 

 régi ajtók teljes körű cseréje modernebb biztonsági ajtókra,  

 régi, azbeszt tartalmú tetőszigetelés cseréje,  

 a meglévő épületnél a födémcsere és az azzal együtt elvégzett munkák, 

 a meglévő épület tetőszerkezetének teljes cseréje. 

 

2.2. Gépészeti felújítás 

 a meglévő épület szellőző-, légüdítő- (légállapot-szabályozó) berendezés teljes cseréje (a 

teljes cserébe beletartozik a központi és a helyi berendezések, a vezetékek cseréje is), 

 a meglévő épületben lévő személyfelvonó, mozgólépcső, szemétledobó, központi antenna, 

kaputelefon, álpadló és álmennyezet külön-külön történő teljes cseréje, 

 külön-külön is a villamos energia, a víz-, a gáz-, a hőellátás, az orvosi gáz vezetékeinek és 

berendezéseinek együttes és teljes cseréje, 

 fűtéskorszerűsítés, a meglévő központi fűtőberendezések / kazánok / cseréje, 

 fűtéskorszerűsítésnél minden olyan munka, amely a szilárd tüzelőanyagú központi fűtésről 

olaj- vagy gázüzemű központi fűtésre, olajtüzelésű központi fűtésről gáztüzelésű központi 

fűtésre, központi fűtésről távfűtésre való átállással kapcsolatos és nem minősül mennyiségi 

növekedéssel nem járó épület beruházásnak, 

 ólomvízcsövek cseréje korszerűbbre, 

 elektromos hálózat cseréje nagyobb kapacitásra 

 

2.3. Biztonságtechnikai felújítás (vagyon, környezet, munka-, tűz és katasztrófavédelem, szállítás) 

 

2.4. Informatikai és gyenge áramú hálózat felújítás  

 

 

3. Építmény felújítás 
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Az Építményjegyzékbe tartozó, meglévő: 

 adatközlési, áramszolgáltató, táv-, és hírközlési kábelek, egyéb vezetékhálózat lég- és 

kábelvezetékeinek szakaszosan vagy teljes hosszban történő cseréje, ha csak a vezetéket 

cserélik, 

 vízvezetékek, gőz-, forró-, melegvíz-, hévíz-, kondenz vízvezetékek, földgáz- és egyéb 

gázvezetékek, szenny- és csapadékvíz-csatornák, technológiai /vegyi/ távvezetékek, egyéb 

technológiai vezetékek szakaszosan vagy teljes hosszban történő cseréje, ha csak a vezetéket 

cserélik, 

 a meglévő utak, térburkolatok olyan helyreállítása, amikor az út, a térburkolat kapacitása, 

átbocsátó képessége nem nő. 

 

 

4. Rekonstrukció (felújítás és beruházás együttes – komplex – végrehajtása) 
 

A tárgyi eszközök technikai megújítása, a tárgyi eszközök egyedi pótlását meghaladó olyan részleges 

vagy teljes újralétesítése, illetve cseréje, amely magasabb műszaki színvonalat eredményez, amelynek 

során az elhasználódott tárgyi eszközök eredeti állapotának megközelítő és teljes helyreállításán túl a 

tárgyi eszközök kapacitása, funkciója, az ellátható feladatok köre bővül. Mivel a rekonstrukció során a 

tárgyi eszközökön egyidejűleg végeznek beruházási és felújítási tevékenységet is, a beruházást és a 

felújítást el kell különíteni. 

 

 

5. A felújítások lebonyolítása 
 

Építési felújítási munka megkezdéséről minden esetben a Beruházási és Vagyongazdálkodási 

Igazgatóságot értesíteni kell. 

 

A bruttó 3 millió Ft feletti bekerülési költségigényű felújítási munkákat szakmailag előkészíteni, 

terveztetni és megvalósítani a Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóság bevonásával lehet.  

Amennyiben az adott építési felújítás kihatással van, vagy kapcsolódik a meglévő energetikai, 

technológiai, épületgépészeti, klímatizálási és közmű rendszerekhez, vagy energiaszolgáltatási szerződés 

megkötését, módosítását igényli, abban az esetben az Üzemeltetési és Szolgáltatási Igazgatóság bevonása 

szükséges. 

 

A szervezeti egységek a leltárukba tartozó eszközök bruttó 3 millió Ft költséget el nem érő felújítását 

saját hatáskörben is bonyolíthatják. Amennyiben a szervezeti egység saját hatáskörben végeztet felújítási 

munkát, gondoskodni köteles arról, hogy a Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóság a szakszerű 

és szabályszerű munkavégzést ellenőrizhesse. Ha erre nem kerül sor, és a felújítási tevékenység 

kifogással zárul, ennek anyagi és jogi következményei a megrendelőre hárulnak. 

 

5.1. Felújítások tervezése 

 

Az Egyetemen szükséges felújításokat tervezni és ütemezni szükséges. 

A prioritás szempontjai:  

 elhasználódott, tönkrement épületszerkezetek, hálózati elemek pótlása, felújítása, különös 

tekintettel az életveszély, illetve működésképtelenség elhárítására /ilyen feladatok pl. 

tetőbeázások, alapvezetékek üzemképtelensége, statikai problémák stb./, 

 engedélyezett kötelezettségvállalás alapján megkötött megállapodások teljesítése. /Több évre 

áthúzódó munkák/, 

 jogszabályok által előírt műszaki felülvizsgálatokból eredő felújítási kötelezettségek 

teljesítése,  
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 hallgatói létszámemelésből eredő vagy alaptevékenységhez kötődő gazdasági előnnyel járó 

felújítások elvégzése, 

 energia megtakarítást eredményező /3 éven belül megtérülő/ felújítások elvégzése, 

 környezetvédelmi szempontokat teljesítő felújítások. 

 

A tervezésnél a felújítások költsége a piaci viszonyokhoz igazodó, átlagos és mértékadó becsléssel 

állapítandó meg. A költséget az érintett épület terjedelme, műszaki állapota és a korszerűsítési igények 

figyelembevételével kell megbecsülni, a járulékos költségek /pl. tervezés, közműfejlesztési díjak stb./ 

hozzáadásával és maximum 8 % tartalékkeret előirányzattal kell számítani. 

 

Nem tervezhető felújítási vagy átalakítási munka azon az épületen, amelyik l0 éven belül épült, vagy 

fejeződött be a teljes felújítása. E rendelkezéstől csak az Egyetem Szenátusának külön engedélye esetén 

lehet eltérni. 

 

Felújítási terv összeállítása 

A felújítási tervnek /amely lehet középtávú ill. rövid-távú/ 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 a Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóság állítja össze és a gazdasági  műszaki 

főigazgató terjeszti az Egyetem Szenátusa elé elfogadásra. Az Egyetem Szenátusa által elfogadott, illetve 

korrigált felújítási tervet jogcím szerinti bontásban jóváhagyásra fel kell terjeszteni a felügyeletet 

gyakorló Minisztériumba. 

 

5.2. Igénybejelentés, nyilvántartás 

 

Felújítási igény bejelentésére jogosultak a szervezeti egységek vezetői. Az igénybejelentés rövid szakmai 

ismertetést tartalmaz, továbbá felvázolja a jelenlegi állapotot és a felújítással elérni kívánt célt, az ügyben 

felvilágosítást nyújtó képviselő nevét, elérhetőségét, s javaslatot tesz a felújítás megvalósításának 

forrásbiztosítására. 

A következő évi igénybejelentéseket a Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóságnak a folyó év 

március 3l-ig lehet bejelenteni. 

 

A bejelentések tartalmi és költségegyeztetését, nyilvántartásba vételét és a rövid távú felújítási terv 

összeállítását a folyó év június 30-ig készíti el a Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóság.  

 

A felújításként bejelentett karbantartási igények elutasításra kerülnek. 

Az igénybejelentésnek alkalmasnak kell lenni arra, hogy abból és a bejelentést követő helyszíni szemle 

alapján az elvégzendő munka és megvalósításának feltételei megállapíthatóak legyenek. Ennek 

hiányában nyilvántartásba vételre nem kerül sor. 

 

5. 3. Iratok megőrzése 

Beruházással, felújítással kapcsolatos engedélyeket, terveket, iratokat a Beruházási és 

Vagyongazdálkodási Igazgatóság Tervtárában az épület vagy építmény lebontásáig vagy elidegenítéséig 

meg kell őrizni. A beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos dokumentumokat a Beruházási és 

Vagyongazdálkodási Igazgatóság irattárában az egyetemi Irattári tervben foglaltak szerint szükséges 

megőrizni.  

 

 

 

IV. KARBANTARTÁS 
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1. Karbantartás fogalma 

 
A használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, 

karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de 

rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a 

rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres 

helyreállítását eredményezi. 

 

 

2. Épület karbantartás 

 
Az épület karbantartás körébe tartozik: 

 meglévő épületen végzett minden olyan munka, amely a folyamatos, zavartalan, biztonságos 

üzemeltetéshez szükséges, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, 

amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi, még abban az 

esetben is, ha az épület alkotórészei lényeges elemeinek részleges cseréjével jár együtt, 

 a rendeltetésszerű használat érdekében elvégzett külső, belső állagmegóvási munka (vakolás, 

meszelés, festés, mázolás) még akkor is, ha az egész épületre kiterjed (homlokzat tatarozása, 

beleértve a nyílászárók cseréjét is), vagy ha korszerűbb formában, módszerrel történik a 

javítási munka (pl.: meszelés helyett festés, vagy tapétázás, vagy falburkolat elhelyezése, 

vagy szőnyegpadló helyett parketta vagy fordítva), 

 a tetőszerkezet javítása, részleges cseréje, a lapostető-szigetelés javítása, cseréje, 

 az épület talajnedvesség elleni szigetelése, injektálása, 

 a szellőző-, légüdítő- (légállapot-szabályozó) berendezések részleges cseréje, 

 a személyfelvonó, a mozgólépcső, a szemétledobó, a központi antenna egyes darabjainak, 

alkotórészeinek cseréje, 

 vagyon, környezet, munka-, tűz és katasztrófavédelmi berendezések karbantartása, cseréje 

 a villamos energia, a víz-, a gáz-, a hőellátás vezetékeinek, berendezéseinek részleges cseréje, 

a meglévő épület olyan átépítése, átalakítása, amelynek eredményeként az épület egészének 

vagy az épület egy részének funkciója, rendeltetése nem változik meg (pl.: célszerűségi 

okokból az épületen belüli válaszfalak, szociális helyiségek áthelyezése történik meg). 

 

3. Építmény-karbantartás 

 
Építmény karbantartáshoz tartozik: 

 a meglévő építményen végzett minden olyan munka, amely a folyamatos, zavartalan, 

biztonságos üzemeltetéshez szükséges, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében a 

tervszerű megelőző karbantartás keretében vagy eseti jelleggel, de rendszeresen el kell 

végezni, ideértve az előre nem látott körülmény, elháríthatatlan akadály (vis major) miatt 

szükségessé váló közvetlen hibaelhárítást, továbbá a közvetlen hibaelhárítás miatt más tárgyi 

eszközökön végzett bontási és helyreállítási munkákat is, 

 a vis major miatt szükségessé váló vezetékcserék a karbantartás körébe tartoznak, ha a cserélt 

vezeték nem haladja meg a legkisebb gyártási hosszt, illetve áramszolgáltató, táv-, és 

hírközlési és egyéb lég- és kábelvezetéknél a két oszlop, tartószerkezet, ellenőrző akna közötti 

hosszméretet, 

 vízvezetékek, gőz-, forró-, melegvíz-, hévíz-, kondenzvíz-vezetékeknél, földgáz- és egyéb 

gázvezetékeknél, szenny- és csapadékvíz- csatornáknál, technológiai vezetékeknél két 

alátámasztási hely, ellenőrző akna közötti vezetékszakaszt, 

 a meglévő utakra, a térburkolatokra, új koptatóréteg felvitele, továbbá a kikopott burkolat /az 

úgynevezett kátyúk/ helyreállítása, ha a felvitt új koptatóréteg vastagsága átlagosan nem 
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haladja meg a 6 cm-t, és ez által nem eredményezi ezen eszközök kapacitásának növekedését; 

 a meglévő kockakő, terméskő, keramit burkolatú utak, térburkolatok, burkolatának átrakása, 

beleértve a kockakő, terméskő, keramit szükség szerinti pótlását is; 

 tartóoszlopok, a különböző vezetékek meglévő tartozékainak cseréje: 

 a kerítések, korlátok - oszlopok közötti - betéteinek, dróthálózatának, lábazatának szakaszos 

vagy teljes cseréje, ha a tartóoszlopokat nem cserélik: 

 a talaj természetes vagy mesterséges alakulatának fenntartása, helyreállítása /vízmosás, gödör, 

keréknyom, felfagyás elegyengetése vagy feltöltése/, ha az nem más beruházás miatt történt. 

 

Az épületek külső megjelenése 

A külső és a belső klinikai tömb belső térvilágításának üzemeléséért az Üzemeltetési és 

Szolgáltatási Igazgatóság felelős. E tömbökben a belső utak, parkolóhelyek, kertek, parkok és a 

területet határoló kerítés fenntartása a Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóság feladata. 

A szervezeti egységek működését biztosító épület állomány olyan irányú, vagy kihatású 

beruházásának, felújításának indítása – értékhatártól függetlenül -, ami a külső megjelenésben 

történő bárminemű változást eredményez, kizárólag a Gazdasági- Műszaki Főigazgatóság 

bevonásával lehet.  

 

E tevékenység építési engedély köteles. 

 

 

4. Gép-, műszer-, járműkarbantartás 

 
E körbe sorolandó: 

       a meglévő gépek, gépi és technológiai berendezések, orvosi gép-műszerek, felszerelési 

tárgyak, műszerek, járművek folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló 

karbantartási, javítási, állagmegóvási munkák, mint pl.: a gépek, műszerek időszakos biztonsági 

felülvizsgálata, a gépek, gépi és technológiai berendezések, felszerelési tárgyak, műszerek, 

járművek időszakonkénti felülvizsgálata, tisztítása, kenése, a meghibásodások és üzemzavarok 

elhárítása, a tervszerű megelőző karbantartás, a rendeltetésszerű használat során elhasználódott 

alkatrészek cseréje, a fődarabok javítása, a folyamatos működés, a biztonságos üzemeltetés 

érdekében a fődarabok és a tárgyi eszköz értékébe tartozó tartozékok cseréje, ha a csere 

következtében nem változik meg a gépek, gépi és technológiai berendezések, felszerelési 

tárgyak, műszerek, járművek kapacitása, élettartama, funkciói nem bővülnek, 

     a meglévő gépek, gépi és technológiai berendezések, orvosi gép-műszerek, felszerelési tárgyak, 

műszerek, járművek olyan korszerűsítése, alkotórészeik olyan – az eredetitől eltérő, az 

üzembiztonságot, a gazdaságosságot növelő, a környezetszennyezést csökkentő – megoldása, 

amelynek eredményeként a gépek, gépi és technológiai berendezések, felszerelési tárgyak, 

műszerek, járművek kapacitása nem növekszik, eredeti rendeltetése nem változik meg, funkciói 

nem bővülnek, további műveletek vagy új feladatok ellátására nem lesz alkalmas,  

    a meglévő gépek, gépi és technológiai berendezések, orvosi gép-műszerek, felszerelési tárgyak 

/egyik szervezeti egységtől a másikhoz/ áthelyezésével kapcsolatosan az alapozás 

megszüntetése /feltörése/, az áthelyezéssel kapcsolatos szállítása, majd az új helyen alapozása, 

szerelése, üzembe helyezése. 

 

5. Karbantartási munkák tervezése 
 

Tervszerű megelőző karbantartás 

Az Egyetemi épületekre és építményekre, központi energiaellátó berendezésekre és vezetékhálózataira 

hőközpontok, kazánházak, gázfogadók, kivéve a kiszervezett szolgáltatók által üzemeltetett rendszereket, 

a közvilágításra, utakra, járdákra, közterületekre, központi villamos energia ellátó hálózatra és 
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mosodaüzemre az éves karbantartási tervet az Üzemeltetési és Szolgáltatási Igazgatóság készíti, illetve 

készítteti el. 

 

Munkavédelmi karbantartási terv 

Az Egyetem szervezeti egységei a Munkavédelmi szabályzat előírásai szerint kötelesek munkavédelmi 

karbantartási tervet készíteni. 

 

 

5. Karbantartási munkák megvalósítása 
 

Saját kivitelezésben végzett karbantartás 

 

Az Egyetem szervezeti egységei közül, ahol saját szakemberrel rendelkeznek, az egyszerűbb  

karbantartási feladatokat önállóan végzik. A karbantartási munkák elvégzéséhez szükséges anyagot a 

vonatkozó egyetemi szabályzatoknak megfelelően saját forrásaik terhére beszerezhetik. Az Üzemeltetési 

és Szolgáltatási Igazgatóság a szervezeti egység kérésére közreműködik. 

 

Kiszervezett karbantartás 

 

Az egyetemi létesítmények folyamatos karbantartását (ellenőrzés, megelőző karbantartás, állapotfüggő 

karbantartás és teljes körű hibaelhárítás) és a létesítményekhez tartozó elemek és épületet tartozékok, 

továbbá belső közműhálózatok, telken belüli szabadterek (udvar, parkoló) teljes körű karbantartási 

szolgáltatásának ellátását a közbeszerzési eljáráson nyertes vállalkozó végzi. 

 

A karbantartási munkák lebonyolítását (kezdve a megrendeléstől és a műszaki átadás-átvétellel 

bezárólag) az Üzemeltetési és Szolgáltatási Igazgatóság által kidolgozott - építési engedélyhez nem 

kötött felújítások és nagyjavítások megrendelési és követési folyamata - című protokoll szerint kell 

végezni. 

 

Külső kivitelezővel végeztetett karbantartás 

 

Az általános karbantartást meghaladó speciális karbantartást igénylő esetekben amennyiben a nyertes 

vállalkozó nem rendelkezik a szükséges személyi - és tárgyi feltételekkel, a munka elvégzésére a 

közbeszerzési szabályok betartásával külső kivitelezők foglalkoztathatók.  

Külső kivitelezővel történő karbantartási munkák tervezésére, lebonyolítására vonatkozóan a III. 

FELÚJÍTÁS fejezetben leírtak az irányadók. 

A feladatok ellátására vonatkozó megbízás lehet eseti, vagy meghatározott idő alatt folyamatosan 

végzendő, de a közbeszerzés szabályait alkalmazni szükséges. 

 

Járműkarbantartás 

 

A kari, ill. tömbi hatáskörbe tartozó gépjárművek kivételével a járműkarbantartást a Biztonságtechnikai 

és Logisztikai Igazgatóság végzi, ill. végezteti. 

 

Karbantartási munkák dokumentálása 

 

A karbantartónak minden karbantartási munkáról munkalapot kell kiállítania, olvashatóan feltüntetve 

legalább a karbantartás tárgyát, helyszínét, a karbantartó szervezet és a karbantartást végző személy 

megnevezését, az elvégzett munka pontos leírását, az esetleges észrevételeket, a karbantartás dátumát és 

az egyetem részéről megbízott felelős/ügyintéző személy nevét.  

Amennyiben a karbantartás anyag/alkatrész cseréjével jár úgy a felhasznált anyag/alkatrész 

megnevezését és darabszámát is fel kell tüntetni. A munkalapot az egyetem részéről a munka 



 39 

megrendelőjének ellen kell jegyeznie. A munkalap a teljesítési igazolás része. Munkalap hiánya, vagy az 

előzőekben felsorolt adatokat nem tartalmazó munkalap esetében a teljesítés nem tekinthető igazoltnak. 

Karbantartási munkákkal kapcsolatos iratok megőrzésére vonatkozóan a szervezeti egységeknek az 

Iratkezelési Szabályzat szerint kell eljárni. 

 

 

 

V. Záró rendelkezések 
 

l. E szabályzat 2010. július 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 4/2006. (I. 26.) ET. sz., és a 

83/2007. (VI. 28.) sz. szenátusi határozattal jóváhagyott Létesítménygazdálkodási szabályzatmódosítás, 

továbbá az 141/2002. (XI. 27). ET. sz. nyomtatott formátumú Kincstári vagyonnal való gazdálkodás c. 

szabályzatok hatályukat vesztik.  

 

2.1. A gazdasági főigazgató 2013. március 10.-ig utasításban kiadja a tipizált minimum bérleti díjakat, és 

a közüzemi költségekre vonatkozó átalánydíj megállapítás adatait, amelyeket a helyi szabályzatoknál 

érvényesíteni kell. 

 

2.2. A bérbeadásra vonatkozó kari, tömbi, egyes központi szervezeti egységek helyi szabályzatát, ill. a 

korábban összeállított szabályzatok aktualizálását 2013. május 1. napjáig kell összeállítani. A helyi 

szabályozásra kötelezett szervezetek gazdasági vezetői – a szabályozás jóváhagyása előtt - kötelesek 

előzetes gazdasági egyeztetésre a gazdasági főigazgatónak beküldeni, amelyet követően a szabályozásért 

felelősséget viselő kari/tömb/szervezeti egység vezetője jogosult a jóváhagyásra. 

 

3. A gazdasági műszaki főigazgató jogosult évenként az alkalmazandó díjtételek felülvizsgálatára, 

utasítás kiadására. 

 

4. Jóváhagyott helyi szabályozás nélkül 2013. június 1. után bérbeadási tevékenység nem végezhető. A 

felsorolt szervezeteken kívül felmerülő igény esetén a gazdasági főigazgató jogosult a bérbeadást 

lebonyolító kijelölésére. 

 

Budapest, 2013. február 28. 

 

 

Dr. Szél Ágoston 

rektor 
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1. sz. melléklet 

Kivonat 
 

a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényből 

 

„3. § (1) E törvény alkalmazásában 

1. átlátható szervezet: 

a) a 

aa) nemzetközi szervezet, az állam, külföldi állam, külföldi helyhatóság, 

ab) köztestület, 

ac) költségvetési szerv, önkormányzati intézmény, 

ad) külföldi állami vagy helyhatósági szerv, 

ae) lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 

közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti egyház, belső egyházi jogi személy, 

af) helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és azok társulása, valamint 

ag) gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy az önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os 

részesedéssel rendelkezik, 

ah) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett 

nyilvánosan működő részvénytársaság; 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 

szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban 

rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 

egyezménye van, 

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött 

külföldi társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással 

vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 

tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; 

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben 

nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 

részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan 

államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van; 

 

 

4. hasznosítás: a tulajdonosi joggyakorló vagy a nemzeti vagyon használója által a nemzeti vagyon 

birtoklásának, használatának, hasznok szedése jogának bármely - a tulajdonjog átruházását nem 

eredményező - jogcímen történő átengedése, ide nem értve a vagyonkezelésbe adást, valamint a 

haszonélvezeti jog alapítását;” 
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2. sz. melléklet 

Szerződésminta 
 

 

(Határozatlan időre, vagy rendszeres, és 90 napot meghaladóan folyamatos határozott időre szóló 

tartós bérbeadáshoz) 

 

Mely létrejött egyrészről:  

A Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Üllői út 26.) 

Bankszámla száma: MÁK 10032000-00282819-00000000 

Bankszámlát vezető bank neve: Magyar Államkincstár 

Adószám: 153-29808-2-42 

Képviseli: Dr. Szél Ágoston rektor Bérbeadó 

 

Delegált jogkörben (1 év és 90 nap között) történő szerződéskötés esetén, az egyetemi adatokon túl fel 

kell tüntetni a szerződés aláírására jogosult egyetemi szervezet megnevezését, címét és az aláírásra 

jogosult kötelezettségvállaló nevét, beosztását Bérbeadó 

 

másrészről: 

(a szervezet neve, telephelye)..........................…………………………………………………. 

………………………………………………………………….................................................. 

bankszámlaszáma: ……………………………………………................……………………… 

adószáma: …………………………………………………….................……………………… 

cégbírósági bejegyzés száma: ………………………………...............………………..) 

képviseletre jogosult személy neve és tisztsége: 

 

Bérlő között ……………………………….................……………………. ………….céljára 

Igénybe vett terem, eszköz és a nyújtott szolgáltatások tárgyában. 

 

1. (A) 

 Bérbeadó bérbe adja,  Bérlő bérbe veszi az állami tulajdonú és a Bérbeadó kezelésében lévő, saját jelölés 

szerint ………………, épület, ……………….. szobaszám, ……….. m2 alapterületű helyiség 20.…….. 

év …………. hó ……….. naptól  20…….. év …………. hó ……….. napig  határozott időre 

………………………………. céljára. 

 

1. (B)  

Bérbeadó bérbe adja,  Bérlő bérbe veszi az állami tulajdonú és a Bérbeadó kezelésében lévő, saját jelölés 

szerint ………………, épület, ……………….. szobaszám, ……….. m2 alapterületű helyiség 20.…….. 

év …………. hó ……….. naptól határozatlan időre ………………………………. céljára. 

 

2. Szerződő felek a bérleti díj összegét havonta ……………………. Ft + ÁFA, azaz 

………………………………. Ft+ÁFA (SZJ szám: ………………………….) összegben állapítják meg. 

A bérleti díj nem tartalmazza a közüzemi díjakat, amelyeket a 2/a pont szerint kerül megállapításra. A 

felek megállapodnak abban, hogy a Bérbeadó jogosult a bérleti díjat minden év április 1-től a KSH által 

közzétett, előző évre vonatkoztatott szolgáltatási inflációs ráta mértékével megemelni. A Bérbeadó a 

bérleti díj változását minden év március 15. napjáig köteles a bérlővel írásban közölni. 
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2/a Közüzemi díjak (gáz, távhő, áram) ……………………………………………… 

 

3. Bérlő köteles a 2. pont szerint számított bérleti díjat havonta előre, a hónapjának 5. napjáig megküldött 

számla alapján a Bérbeadó Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK 10032000-00282819-00000000 

számú számlájára átutalással megfizetni. A 2/a pont szerinti közüzemi díjak átutalását a vonatkozó 

számlán megjelölt fizetési határidő (30 nap) betartásával kell teljesíteni. 

 

4. A bérleti díjon felül a Bérlő számla alapján a mellékletben felsorolt közüzemi szolgáltatásokat köteles 

megtéríteni. A Bérbeadó a közüzemi szolgáltatók által alkalmazott díjtételek változásait külön értesítés 

nélkül jogosult érvényesíteni 

 

5. A Bérbeadó a Bérlő részére …db telefon mellékállomást térítés biztosít.  

 

6. Késedelmes fizetés esetén a Bérlő köteles a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű 

késedelmi kamatot fizetni a késedelem időtartamára. 

 

7. A bérleti jogviszony fennállása alatt a Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy alkalmazottai /ügyfelei/ 

beszállítói a Bérbeadó működési-oktatási rendjét ne zavarják. 

 

8. Bérlő köteles gondoskodni a bérlemény karbantartásáról, berendezéseinek állandó üzemképes 

állapotáról, valamint annak – a végzendő tevékenységére tekintettel fokozott – őrzéséről. Ennek 

megfelelően a Bérbeadó nem tartozik felelősséggel a Bérlő által a bérleménybe bevitt eszközökért és 

egyéb értékekért. 

 

9. A Bérlő a Bérbeadónak okozott kárért a Polgári Törvénykönyvben meghatározottak szerint anyagi 

felelősséggel tartozik. Károkozás esetén a bérlő köteles - ismeretlen elkövető esetén is - a Bérbeadó 

valamennyi kárát teljes körűen megtéríteni. 

 

10. Bérlő kártalanítási igény nélkül köteles tűrni a Bérbeadó részéről a bérleményen kívül az egyetem 

épületeiben történő felújítási, karbantartási munkák elvégzését. 

 

11. A bérleti jogviszony tárgyát képező helyiségben bármilyen átalakítási munkát csak a Beruházási és 

Vagyongazdálkodási Igazgatóság előzetes írásos engedélyével lehet megkezdeni. 

 

12. A bérlő az estleges beruházási, felújítási, átalakítási ráfordításai miatt a szerződés megszűnésekor az 

Egyetemmel szemben semmilyen vagyoni igényt nem támaszthat. 

 

13. A jogviszony fennállása alatt a Bérlő és a Bérbeadó nevében nyilatkozatot az alábbi személyek 

jogosultak tenni: (név, beosztás) 

- Bérbeadó részéről: ……………………………………………………………………………. 

- Bérlő részéről:…………………………………………………………………………………. 

 

14. A másik szerződő félhez intézett nyilatkozatokat csak írásban lehet megtenni. Az átvétel ténye 

tértivevénnyel, vagy az átvételnek az irat másodpéldányán való feltüntetésével igazolható. A postai 

kézbesítés eredménytelensége esetén a küldeményt ismételten meg kell küldeni a címzettnek. A postai 

kézbesítés második megkísérlését követő 5. napon a küldemény kézbesítettnek tekinthető 

 

15. Jelen szerződést bármelyik fél 30-90 napos felmondási idővel, indoklás nélkül (rendes felmondás) 

felmondhatja azzal, hogy a felmondást írásban kell a másik féllel közölni. A felmondás a hónap végére 

szólhat. 
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16. Súlyos szerződésszegés esetén bármelyik fél jogosult a szerződés azonnali hatályú rendkívüli 

felmondásra.  

Súlyos szerződésszegésnek minősül a Bérlő részéről, ha: 

- az Egyetem rendjét, nyugalmát zavarja, 

- a bérleti díj, illetve közüzemi díjak határidős megfizetését felszólítás ellenére elmulasztja, 

- a bérleményt rendeltetésellenesen használja, 

- szabálytalan energiavételezés és közműhasználat esetén. 

 

Bérbeadó részéről: 

- a bérlemény rendeltetésszerű használatát akadályozza. 

 

17. A közvetített közszolgáltatások szabálytalan igénybevétele esetén a Bérbeadó jogosult a vonatkozó 

jogszabályok alapján a közszolgáltatók által alkalmazható szankciókat érvényesíteni. 

 

18. A Bérbeadó nem járul hozzá a bérlemény albérletbe adásához. 

 

19. Szerződéses biztosítékok: (kaució) …………..- Ft. 

A kaució összegét a Bérbeadó jogosult felhasználni az esetleges bérleti díj, vagy közüzemi költség 

elmaradása esetén, valamint a Bérbeadónak okozott károk megtérítésére. 

 

20. A Bérlő köteles a bérlet időtartamára a bérleményre teljes körű vagyonbiztosítást kötni, melynek 

kedvezményezettje az Egyetem. 

 

21. Bérlő köteles a bérleti szerződés megszűnését követő 15 napon belül a bérleményt kiürítve, tiszta 

állapotban, vagy a Bérbeadó választása szerint az alapfunkciók visszaállításával a Bérbeadó birtokába 

adni. A birtokbaadásról a felek átadás – átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. Ha a bérlő nem távozik a 

fentiek szerint, az Egyetem jogosult napi ….Ft kötbért felszámítani, a bérleményt felnyitni, Bérlő 

költségére kiüríteni és az ingóságokat beraktározni, a romlandó árut, mint veszélyes hulladékot 

megsemmisítetni.  

 

22. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti jogviszony megszűnésekor a Bérbeadó nem köteles részére 

másik bérleményt vagy helyiséget biztosítani. 

 

23. A Bérbeadó jelen szerződést – a 16. pontban foglaltakon túl – kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal 

akkor is felmondhatja, ha a Bérlő, annak bármely tulajdonosa vagy a bérlemény hasznosításában részt 

vevő bármely - a Bérlővel közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél - szervezet a 

jelen szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) alapján átlátható szervezetnek, vagy megszegi a jelen szerződés 

24. pontjában rögzített kötelezettségét.. 

 

24. A Bérlő az Nvtv. 11.§ (11) bekezdésében foglaltakra tekintettel kifejezetten vállalja, hogy: 

a) a hasznosításra vonatkozóan a jelen szerződés céljával összefüggésben a Bérbeadó által vele 

szemben közölt valamennyi beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettséget a 

Bérbeadó által megjelölt határidőig maradéktalanul teljesíti, 

b) a bérleményt a szerződési előírásoknak és a bérbeadói rendelkezéseknek, valamint a jelen 

szerződésben 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. 

 

25. A Felek rögzítik, hogy a Bérbeadó tájékoztatta előzetesen a Bérlőt a vonatkozó belső szabályzatairól. 

A Bérlő köteles betartani a Bérbeadó létesítményhasználati rendjének rendelkezéseit. A Bérlő a jelen 

szerződés aláírásával igazolja, hogy a tájékoztatás megtörtént. Egyúttal a Bérlő kijelenti, hogy jelen 
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szerződés hatálya alatt tiszteletben tartja és megtartja a Bérbeadó vonatkozó szabályzataiban foglaltakat. 

 

26. A Bérbeadó a bérleti jogviszony időtartama alatt ellenőrizheti a szerződésszerű használatot. 

 

27. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, 

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a Polgárjogi 

Törvénykönyv, továbbá a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadóak. 

 

A szerződést elolvasás és értelmezés után a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírják. 

 

Budapest, 20……………év …………hó…….. nap 

 

 

……………………………. …………………………………… 

Bérbeadó  Bérlő 
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3. sz. melléklet 

Szerződésminta 
 

Eseti, 90 napot meg nem haladó, meghatározott napokra vagy órákra határozott időre történő 

bérbeadáshoz) 

 

Mely létrejött egyrészről:   

A Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Üllői út 26.) 

Bankszámla száma: MÁK 10032000-00282819-00000000 

Bankszámlát vezető bank neve: Magyar Államkincstár 

Adószám: 153-29808-2-42 

Képviseli: Dr. Szél Ágoston rektor  

 

Delegált jogkörben történő szerződéskötés esetén, az egyetemi adatokon túl fel kell tüntetni a szerződés 

aláírására jogosult egyetemi szervezet megnevezését, címét és az aláírásra jogosult kötelezettségvállaló 

nevét, beosztását Bérbeadó 

 

másrészről: 

(a szervezet neve, telephelye)..........................…………………………………………………. 

………………………………………………………………….................................................. 

bankszámlaszáma: ……………………………………………................……………………… 

adószáma: …………………………………………………….................……………………… 

cégbírósági bejegyzés száma: ………………………………...............………………..) 

képviseletre jogosult személy neve és tisztsége: 

 

Bérlő között ……………………………….................……………………. ………….céljára 

Igénybe vett terem, eszköz és a nyújtott szolgáltatások tárgyában. 

 

1. Bérbeadó vállalja, hogy a felsorolt helyisége(ke)t /eszköz(öke)t az alábbiakban rögzített feltételekkel 

bérlő rendelkezésére bocsátja ……..………….-tól ……………….-ig …………………. Ft + ÁFA 

térítési díj fizetése ellenében. 

………………………………………………………………………………………………… 

Közüzemi díjakra vonatkozóan a helyi szabályzatban foglaltak szerint kell a szerződést megkötni. 

 (A bérbe adott ingatlan megnevezése és területe (m2), berendezése, a bérbe adott eszköz megnevezése 

és annak leltári száma, valamint a személyzeti igény, térítési díj konkrét megjelölése) 

 

2. A bérleti díjat a Bérlő köteles  a bérleti díjat a rendezvényt megelőző napig - a Bérbeadó által küldött 

számla alapján az Egyetem Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK 10032000-00282819-00000000 

számlájára befizetni. 

 

3. Késedelmes fizetés esetén a Bérlő köteles a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű 

késedelmi kamatot fizetni a késedelem időtartamára. 

 

4. Az engedélyezett helyiség/eszköz átadása és visszavétele, az esetleges kártérítési igény megállapítása a 

bérleti szerződés megkötésére jogosult szervezeti egység feladata. 

 

5. A felek megállapodnak abban, hogy a rendezvény lebonyolításában közreműködő személyzetet 
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(technikai és ügyeleti) a Bérbeadó biztosítja. 

a.) A közreműködőkkel történő szerződéskötésről és a díjazás kifizetéséről a Bérlő gondoskodik.  

b.) A közreműködők díjazására ………………Ft-ot fizet a Bérlő a Bérbeadó számlája alapján. 

 

6. A Bérlő a Bérbeadónak okozott kárért a Polgári Törvénykönyvben meghatározottak szerint anyagi 

felelősséggel tartozik. Károkozás esetén a bérlő köteles - ismeretlen elkövető esetén is - a Bérbeadó 

valamennyi kárát teljes körűen megtéríteni. 

 

7.A Bérlő által - a bérleti jogviszony megkezdése előtt - a szerződés 30 napon belüli felmondása esetén a 

megállapított bérleti díj teljes összege, 30 napot meghaladó felmondás esetén a bérleti díj 50 %-a illeti 

meg a Bérbeadót. 

 

8. A bérelt területen a Bérlő által elhelyezett vagyontárgyak biztosítása a Bérlő feladata. 

 

9. A Bérbeadó vállalja, hogy a bérelt helyiséget/eszközt időben, a Bérlő által előzetesen megtekintett, 

rendeltetésszerű, használatra alkalmas állapotban a Bérlő rendelkezésére bocsátja. 

 

10. A bérleti jogviszony tárgyát képező helyiségben bármilyen átalakítási munkát csak a Beruházási és 

Vagyongazdálkodási Igazgatóság előzetes írásos engedélyével lehet megkezdeni. 

 

11.A bérlő az estleges beruházási, felújítási, átalakítási ráfordításai miatt a szerződés megszűnésekor az 

Egyetemmel szemben semmilyen vagyoni igényt nem támaszthat. 

 

12. A Bérbeadó nem járul hozzá a bérlemény albérletbe adásához. 

 

13. Szerződéses biztosítékok: (kaució) …………..- Ft. 

A kaució összegét a Bérbeadó jogosult felhasználni az esetleges bérleti díj, vagy közüzemi költség 

elmaradása esetén, valamint a Bérbeadónak okozott károk megtérítésére. 

 

14. A Bérbeadó jelen szerződést kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Bérlő, annak 

bármely tulajdonosa vagy a bérlemény hasznosításában részt vevő bármely - a Bérlővel közvetlen vagy 

közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél - szervezet a jelen szerződés megkötését követően 

beállott körülmény folytán már nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

(Nvtv.) alapján átlátható szervezetnek, vagy megszegi a jelen szerződés 24. pontjában rögzített 

kötelezettségét. 

 

15. A Bérlő az Nvtv. 11.§ (11) bekezdésében foglaltakra tekintettel kifejezetten vállalja, hogy: 

a) a hasznosításra vonatkozóan a jelen szerződés céljával összefüggésben a Bérbeadó által vele 

szemben közölt valamennyi beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettséget a 

Bérbeadó által megjelölt határidőig maradéktalanul teljesíti, 

b) a bérleményt a szerződési előírásoknak és a bérbeadói rendelkezéseknek, valamint a jelen 

szerződésben 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. 

 

14. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, a Polgári Törvénykönyv, továbbá a 

vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

15. Amennyiben a Bérlő az egyetem területén reklámcélú tevékenységet kíván folytatni, a bérbevétel 

előtt köteles a kapcsolatot az Egyetem Marketing Igazgatóságával felvenni. 
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16. A Felek rögzítik, hogy a Bérbeadó tájékoztatta előzetesen a Bérlőt a vonatkozó belső szabályzatairól. 

A Bérlő köteles betartani a Bérbeadó létesítményhasználati rendjének rendelkezéseit. A Bérlő a jelen 

szerződés aláírásával igazolja, hogy a tájékoztatás megtörtént. Egyúttal a Bérlő kijelenti, hogy jelen 

szerződés hatálya alatt tiszteletben tartja és megtartja a Bérbeadó vonatkozó szabályzataiban foglaltakat. 

 

17. A Bérlő kötelezi magát, hogy az 1. pont szerinti bérleményt a rendezvény befejezését követően a 

Bérbeadó birtokába az eredeti állapotnak megfelelően visszaadja. Ettől eltérő esetben az eredeti állapotba 

való visszaállítás költsége a Bérlőt terheli. 

 

18. A Bérbeadó a bérleti jogviszony időtartama alatt ellenőrizheti a szerződésszerű használatot. 

 

19..Jelen megállapodást a szerződő felek, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt aláírják. 

 

Budapest, …………év ……….. hó………nap 

 

 

…………………… …………………… 

            bérlő         bérbeadó 
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SEMMELWEIS EGYETEM                                                                                        4. sz. melléklet 

 

 

MUNKATERÜLET 

MŰSZAKI ÁTADÁS – ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült az 1993.évi XCIII. törvény alapján a munkavégzés tárgyi feltételei szerint. 

 

A SEMMELWEIS EGYETEM, mint megrendelő a mai napon átadja a 

………………………………………………. sz. alatti ……………………...…… (oktatási, betegellátási, 

stb.) terület biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban kivitelező számára.  

 

Kivitelező munkatársai az SE területére történő belépéskor vállalják, hogy a telephelyre érvényes 

közlekedési-, munkavédelmi-, tűzvédelmi- és rendészeti előírásokat kötelező érvénnyel a kivitelezési 

munka során betartják. 

 

A munkaterületen kívüli más egységekbe a kivitelező munkatársai csak külön engedély alapján léphetnek 

be. 

 

A munkavégzés során bekövetkező munkabalesetért, tűzesetért, valamint vagyonvédelemmel kapcsolatos 

eseményekért minden felelősség a kivitelezőt terheli. 

 

A külső kivitelező vezetője felelős a területen történő biztonságos munkavégzés feltételeinek folyamatos 

biztosításáért.  

A munkaterületre a kivitelezés során az SE dolgozói közül csak az arra illetékes munkatársak léphetnek 

be.  

 

A munkaterületre a külső kivitelező dolgozói előzetesen leadott írásos lista alapján léphetnek be és a 

munkavégzéshez szükséges anyagok, eszközök, szerszámok bevitele, illetve kiszállítása csak 

szállítólevéllel történhet meg.  

 

Jelen vannak:  

Építtető részéről:  

Kivitelező részéről:  

Egyéb, az átvétellel kapcsolatos megjegyzések:  

Budapest, 201……………………  

……………………………………… ……………………………………  

Átadó Átvevő 
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SEMMELWEIS EGYETEM                                                                                            5. sz. melléklet 

 

MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV 

 

             

Készült:   2010   év   hó   napján   

                    

Tárgy:   

            

  

                   

l. Az építkezés (szerelés) jellege: új építmény, 

bővítés, átépítés, felújítás, karbantartás, egyéb: 

Jellemző műszaki 

paraméter:  

    

        

                    

2. A kivitelezés terv alapján készült:  igen  nem     

            

    A terv fajtája: 

            

3. Az építtető, a kivitelező és a tervező adatai:       

            

  Megnevezés  Címe Felelős vezetője 

              (műszaki ellenőr) 

Építtető       

Kivitelező       

Tervező       

            

4. Az átadás-átvételi eljáráson megjelentek neve és 

az általuk képviselt szervek megnevezése: 

      

      

1.   

2.   

3.   

4.   

                    

5. Az építési/vállalkozási szerződés főbb adatai:       

a, a szerződés:    

b, a szerződés 

módosítása:    

kelte:  kelte:  

            

száma:  száma:  

            

vállalási ár:  vállalási ár:  

            

6. a, A munkák megkezdésének 

időpontja:  b, A munkák befejezésének időpontja: 

            

a szerződés szerint:  a szerződés szerint:    
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ténylegesen:  ténylegesen:  

            

    c, Részhatáridők:  

                    

7. Az átadás-átvételi eljárással kapcsolatos adatok:        

            

   a. megkezdésének időpontja:  

   b. befejezésének időpontja:  

   c. az építmény(ek) értéke az utolsó számla szerint:  

   d. mennyiségi hiányok összértéke:  

   e. minőségi hibák összértéke:  

   f. hiánypótlási és hibajavítási határidők:  

            

Mennyiségi hiányok:  

Minőségi hiányok:  

            

                    

8. Átadott dokumentációk (vizsgálati, bizonylati):           

 

9. Garanciális feltételek:               

 

10. Az építtető nyilatkozata:               

 

11. Részletes megállapítások (mennyiségi hiányok és minőségi hibák tételes felsorolása, levonások): 

 

12. A kivitelező nyilatkozatai:               

 

13. Az üzemeltető nyilatkozatai:              

 

14. Számla benyújtása:                

 

 Kelt:  20…… év   hó   napján 
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…………………….       …………………….    …………………….   ………………………. 

 

 

SEMMELWEIS EGYETEM                                                                                            6. sz. melléklet 

 

 

 

Munkavédelmi üzembe helyezés 
új, felújított, hosszabb leállítás után üzembe állított, áthelyezett  

gép, berendezés, vagy munkahely, létesítmény üzembe helyezési eljárásáról 

 

 

 

Gép, berendezés, létesítmény, munkahely megnevezése: 

 

 

 

Telepítési helye, telephelye:  

 

 

Azonosító száma: 

 

 

 

A jelenlevők a fenti gépet, berendezést, létesítményt, munkahelyet a csatolt kimutatásban rögzített 

hatósági engedélyek, kivitelezői, karbantartói nyilatkozatok és mérési eredmények figyelembevételével 

az 1993. évi XCIII. törvény 21.§ /1;2/ előírásainak megfelelően munkavédelmi szempontból 

felülvizsgálták. 

 

A jelenlévők az alábbi észrevételekkel az üzembe helyezéshez hozzájárulnak:  

 

 

 

 

 

Budapest, 201... év ....................... hó ..... nap  

 

 

 

…........................................................ ........................................................... 

munkavédelmi vezető beruházást lebonyolító műszaki ellenőr 

 

 

....................................................... 

az üzemeltető egység vezetője 
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SEMMELWEIS EGYETEM                                                                                             7. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

Munkavédelmi üzembe helyezési engedély 
 

 

 

A gép, berendezés, létesítmény, munkahely alkalmasságát felülvizsgáltattam, üzembe helyezését 

munkavédelmi szempontból, 

 

próbaüzemre  

ideiglenesen e n g e d é l y e z e m 

véglegesen 

 

 

 

 

Budapest, 201... év ..................................... hó ..... nap  

 

 

 

 

 ………….............................................................. 

engedély kiadására jogosult vezető 

 

 

 

Készítendő: 4 példányban  

2 példány   Szervezeti egység vezetője  

1 példány  Üzemeltetési és Szolgáltatási Igazgatóság 

1 példány  Biztonságtechnikai és Logisztikai Igazgatóság 
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SEMMELWEIS EGYETEM 

8. sz. melléklet 

Kimutatás az üzembe helyezési engedélyhez 

szükséges műszaki dokumentációról 

Megnevezés Kelte Száma Megjegyzés 

1. Műszaki átadás – átvételi jegyzőkönyv    

2. Hatósági engedélyek:  

a/ Polgármesteri Hivatal  

- építési engedélye  

- tűzvédelmi engedélye  

- használatbavételi engedélye  

b/ ÁNTSZ-engedély  

c/ Egyéb 

   

3. Tervezők szabványossági nyilatkozata:  

a/ építész tervező  

b/ gépésztervező  

c/ elektromos tervező  

d/ egyéb 

   

4. Kivitelező szabványossági nyilatkozata  

a/ építészkivitelező  

b/ gépész kivitelező  

c/ elektromos kivitelező  

d/ egyéb 

   

5. Mérési jegyzőkönyvek:  

a/ villámvédelmi  

b/ érintésvédelmi  

c/ klíma, zaj  

d/ világítás  

e/ egyéb  

   

6. Magyar nyelvű munkavédelmi 

megfelelőségi tanúsítvány 

   

7. Magyar nyelvű gépkönyv, kezelési, 

karbantartási utasítások 

   

Budapest, 201… év ………………..hó …. nap 

 

………………………………………… ………………………………… 

a beruházást bonyolító műszaki ellenőr az üzemeltető egység vezetője 

 

(1 példány az üzembe helyezési engedélyhez csatolva) 
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