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Semmelweis Egyetem  
Kancellárjának 
 
 
 

K/27/2017. (VII. 14.) számú határozata 
 

  
a Vagyon- és Helyiséggazdálkodási szabályzat  

elfogadásáról 
 
Az SZMR 3/A § (8) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Semmelweis 
Egyetem Kancellárja az alábbi döntést hozta: 
 
1. § A Semmelweis Egyetem Kancellárja elfogadta a Vagyon-és Helyiséggazdálkodási 
Szabályzatot. 
 
2. § (1) Jelen határozat és annak melléklete – Vagyon- és Helyiséggazdálkodási Szabályzat 
- a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság (a továbbiakban: JIF) alhonlapján való közzétételt 
követő napon lép hatályba.  
 
3. § (1) Jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg, a kancellár hatályon kívül helyezi a 
Szenátus 109/2015. (IX.24.) sz. határozatával elfogadott vagyongazdálkodási szabályzatot. 
 
 
Budapest, 2017. július 14. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Szász Károly 
      kancellár 

       
 
 
 
 
 
 
 

Hatályba lépés napja: 2017. VII. 18. 
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I.  Általános rendelkezések 
 
(1) A Vagyon- és Helyiséggazdálkodási Szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) a Semmel-

weis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) vagyonkezelésében, használatában lévő, to-
vábbá a PPP keretében megvalósult (amennyiben erre a bérleti szerződés lehetőséget ad) 
ingatlanok hasznosításának, nyilvántartásának szabályait foglalja magában.  

(2) Az Egyetem szabályzatát az Alaptörvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény (Nvtv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.); a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.); az állami vagyonról szóló 2007. 
CVI. törvény (Vtv.), az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) 
Korm. rendelet, valamint az Egyetem, mint vagyonkezelő és a tulajdonosi joggyakorlók-
kal megkötött vagyonkezelési szerződések előírásai alapján a következők szerint határoz-
za meg. 

 
1.1. A szabályzat célja 

 
Az Egyetem ingatlangazdálkodási, hasznosítási tevékenységének szabályozása annak érdeké-
ben, hogy a vagyonkezelésében-, használatában lévő, továbbá a PPP keretében megvalósult 
(amennyiben erre a bérleti szerződés lehetőséget ad) ingatlanokkal kapcsolatos vagyon- és 
helyiséggazdálkodási feladatok kezelése tervezetten, áttekinthetően, ésszerűen, ellenőrizhető-
en és gazdaságosan, a vonatkozó jogszabályoknak, egyetemi szabályzatoknak és piaci feltéte-
leknek megfelelően történjen. 
 

1.2. A szabályzat hatálya 
 

(1) Személyi hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi szervezeti egységére, és az Egyetem 
vagyonkezelésében, használatában, továbbá a PPP keretében megvalósult ingatlanokat 
bármilyen jogcímen használó személyre, vagy szervezetre a használóval kötött szerződés 
által.  

(2) Tárgyi hatálya kiterjed az Egyetem vagyonkezelésében, használatában, továbbá a PPP 
keretében megvalósult épületeinek, építményeinek, azok helyiségeinek, az Egyetem terü-
leteinek hasznosítására. 

(3) Jelen szabályzat hatálya nem terjed ki a lakáshasználatra. 
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1.3. Fogalmak 
 
Állami vagyon: az állami feladat ellátását szolgáló, a társadalom működését és a nemzetgaz-
daság céljainak megvalósítását elősegítő vagyon. Állami vagyonnak minősül: 

a)  az állam tulajdonában lévő ingó és ingatlan vagyontárgy, az értékpapír, továbbá a tár-
sasági részesedés és más vagyoni értékű jog,  

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

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

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

e) az állam tulajdonában lévő pénzügyi eszközök. 
 
Eseti bérbeadás: az egybefüggően 90 napot nem meghaladó, vagy meghatározott napokra, 
vagy órákra  határozott időre történő bérbeadás. 
 
Hasznosítás: az állami vagyon bármely – a tulajdonjog átruházását nem eredményező – mó-
don, jogcímen történő átadása, átengedése, ide nem értve a haszonélvezeti jog létesítését, va-
lamint a vagyonkezelésbe adást.  
 
Nem üzleti célú bérbeadás: közérdekű és haszonszerzési cél nélküli tevékenységre vonatko-
zó. 
 
Nyilvános pályázat: ha az ajánlattevők köre előre meg nem határozható és a meghatározott 
ajánlattevő körbe tartozók száma nem ismert. 
 
Oktatási célú helyiség: minden helyiség, amelyben hallgatók képzése folyik. 
 
Pályázati kiírás: a hirdetmény és a dokumentáció. 
 
Tartós bérbeadás: a 90 napot meghaladó határozott, vagy határozatlan idejű és folyamatos 
bérbeadás. 
 
Vagyonkataszter: a vagyon kezelőinél vezetett, szabályozott analitikus nyilvántartáson alapu-
ló, rendszeresen frissített, aggregált nyilvántartás. 
 
Versenyeztetés: vagyontárgy hasznosítására irányuló nyilvános, vagy zártkörű pályázat. 
 
Zártkörű pályázat: ha az Egyetem az érdekelteket – megfelelő határidő kitűzésével – egyide-
jűleg közvetlenül és azonos módon, a részletes pályázati felhívás megküldésével hívja fel 
ajánlattételre, és kizárólag az Egyetem által meghívottak nyújthatnak be pályázatot. 
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II.  Részletes rendelkezések 
 

2.1. Az állami vagyon kezelése 
 

(1) Az Egyetem a vagyonkezelői jogot a tulajdonosi joggyakorlókkal megkötött vagyonkeze-
lési szerződések alapján gyakorolhatja. 

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

(3) Az állami vagyon kezelésén a 254 / 2007. (X. 4.) Korm. rendelet alapján az állami va-
gyonnak a vagyonkezelői szerződésben vállaltak és a hatályos jogszabályok alapján tör-
ténő: 

a) birtoklását, használatát, hasznosítását, 
b) bérbeadását, 
c) vagyonkezelői jog elcserélését és átruházását, 
d) vagyonhoz kapcsolódó kötelezettségek viselését, 
e) vagyonnal való gazdálkodást, vállalkozást, 
f) vagyonnal összefüggő könyvvezetési kötelezettség teljesítését, 
g) vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését, 
h) vagyonnal történő elszámolást, 
i) vagyon értékesítését, 
j) egyéb jogok gyakorlását, kötelezettségének teljesítését értjük. 

(4) A kancellár felelős az Egyetem feladatai ellátásához, annak vagyonkezelésébe, használa-
tába adott vagyon rendeltetésszerű használatáért. 

(5) Az Egyetem ingatlanainak rendeltetési célját a kancellár jogosult meghatározni. 
(6) A kancellár ezt a jogát – szociális célú ingatlan esetében – az illetékes érdekképviselet 

egyetértésével jogosult gyakorolni. 
(7) A kancellár jogkörébe beletartozik az is, hogy az esetlegesen megváltozott igényeknek 

megfelelően változtasson az ingatlanok rendeltetési célján. 
(8) Az Egyetem szervezeti egységei az ingatlanokat a kancellár által meghatározott célnak 

megfelelően kötelesek használni. A kancellárnak a jelen szabályzatban biztosított jogai 
nem érintik a Szenátusnak, az egyetemi ingatlanok hasznosítása tekintetében a jogsza-
bályokban, valamint az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában biztosított jog-
körét. 

 
2.2. A vagyonkezelői szerződés 

 

(1) Az Egyetem vagyonkezelői joga az ingatlanok vonatkozásában az ingatlan nyilvántartási 
bejegyzésével jön létre a tulajdonosi joggyakorlóval, határozatlan időtartamú vagyonke-
zelési szerződés megkötésével, visszamenő hatállyal.  

(2) A vonatkozó jogszabályok értelmében, ha a vagyonkezelésben lévő vagyonban változás 
áll be, a vagyonkezelési szerződést módosítani kell, aláírására a kancellár, pénzügyi el-
lenjegyzésére a gazdasági főigazgató jogosult. 

(3) A módosított vagyonkezelési szerződés mellékleteinek előkészítését, a tulajdonosi jog-
gyakorlóval és a szakigazgatóságokkal való egyeztetést, a szerződő felek által történő alá-
íratását a Vagyon- és Létesítménygazdálkodási Igazgatóság végzi. 
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(4) A vagyonkezelői jogot csak a vagyonkezelési szerződésekben és a hatályos jogszabály-
okban foglaltak szerint lehet átruházni.  

(5) A vagyonkezelői jog rendes, vagy rendkívüli felmondása és megszűnése estén az elszá-
molást a vagyonkezelési szerződésekben foglaltak szerint kell végrehajtani. 

 
2.3. Az állami vagyonnal való gazdálkodás 

 

(1) Az Egyetem a jogszabályokban és a vagyonkezelési szerződésekben előírt feltételekkel 
jogosult a kezelésében lévő állami vagyon bérbeadására, hasznosítására, ha időszakosan a 
kapacitás kihasználása, vagy tartósan az alapfeladat magasabb színvonalú és hatékonyabb 
ellátása céljából történik oly módon, hogy az az állami feladat ellátását nem veszélyeztet-
heti. 

(2) Az állami vagyont értékesíteni kizárólag a Nftv., a Vtv, a 254/2007. (X.4.) Kormányren-
delet és a vagyonkezelési szerződésekben foglaltak alapján lehetséges. Az értékesítés 
előkészítését a vonatkozó jogszabályok, valamint a vonatkozó Egyetemi szabályzatok 
szerint kell végezni. 

(3) Az Egyetem a vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal folyamatosan és a vagyonkeze-
lői jog megszűnésekor köteles elszámolni a mindenkor hatályos költségvetési törvény, a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásá-
ról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló 
4/2013. (I.11.) Kormányrendelet, valamint e szabályzat szerint. 

 
2.4. A Vagyongazdálkodási terv 

 

(1) A Semmelweis Egyetem Szenátusa az Nftv. felhatalmazása alapján – a konzisztórium 
előzetes állásfoglalását követően a fenntartó egyetértésével - dönt az Egyetem Vagyon-
gazdálkodási tervéről, melynek tervezetét a Vagyon- és Létesítménygazdálkodási Igazga-
tóság (továbbiakban VLGI) a Műszaki Főigazgatóság és a Gazdasági főigazgatóság, In-
tézményfejlesztési tervvel összhangban lévő adatszolgáltatása alapján készíti elő és to-
vábbítja a műszaki főigazgató részére előterjesztés céljából. A Konzisztórium által előze-
tesen jóváhagyott dokumentum tárgy év március 31-ig kerül megküldésre a fenntartó ré-
szére. A fenntartó előzetes jóváhagyásának birtokában dönt a Szenátus a Vagyongazdál-
kodási terv elfogadásáról.  

(2) A Vagyongazdálkodási terv rendeltetése, hogy kijelölje a vagyongazdálkodás különböző 
területén szükséges intézkedések irányvonalát, valamint a jövőre vonatkozóan más fej-
lesztési koncepciókkal, stratégiákkal összhangban megfogalmazza a hatékony, felelős 
vagyongazdálkodás legfontosabb célkitűzéseit.  

(3) A Vagyongazdálkodási terv célja a vagyon kezelésével, gyarapításával kapcsolatos célki-
tűzések meghatározása. A vagyongazdálkodás rövidtávú koncepciója, hogy megvalósul-
janak azok a struktúraátalakítási és minőségfejlesztési tevékenységek, amelyek saját esz-
közeikkel szolgálják az egyensúlyi gazdálkodás feltételeit az értékek megőrzése mellett. 
Hosszútávon a kitűzendő cél olyan vállalkozási szerepvállalás, melynek eredményekép-
pen folyamatos, tervezhető bevétel érhető el. 

(4) A Vagyongazdálkodási terv alapvető célkitűzései: 
a) az Egyetem Alapító okiratában meghatározott alapfeladatok ellátási feltételeinek 

megteremtése, 
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b) az egyetemi vagyonnal való hatékony, takarékos és átlátható gazdálkodás, 
c) az állami vagyon értékének megőrzése, gyarapítása,  
d) az intézmény infrastruktúrájának fenntartása és fejlesztése, 
e) az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása, bérbeadása, 
f) a gazdaságosan nem hasznosítható, használaton kívüli, a feladatellátáshoz felesleges, 

vagy nem az intézmény működéséhez, tevékenységéhez használt, vagy -használható 
ingatlanok értékesítése, valamint az ezekhez tartozó vagyonkezelői jog megszünteté-
se. 

 
2.5. Az állami vagyon nyilvántartása 

 

(1) A vonatkozó jogszabályok szerint az EMMI és az MNV Zrt. (a továbbiakban: adatkérő) 
létrehozta az állami vagyon nyilvántartására, a változások követésére a vagyonkezelőknél 
vezetett analitikus nyilvántartásokon alapuló, és rendszeresen frissített, aggregált nyilván-
tartását, a Vagyonkatasztert. A Vagyonkataszter adattartalma kizárólag az állami tulaj-
dont képező, vagyonkezelési szerződés értelmében az Egyetem vagyonkezelésébe tartozó 
vagyonelemekre terjed ki, ugyanezen vagyonelemek főbb azonosító adatait, a kapcsolódó 
jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket tartalmazza, a tényleges állapotnak megfe-
lelően. A Vagyonkataszter adatfeltöltéséhez a szükséges számítógépes programcsomagot 
az adatkérő állítja össze és adja át, amelynek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az állami 
vagyonról a vagyonkezelő saját aggregált nyilvántartást vezessen. 

(2) A szolgáltatandó adatok az alábbi adatlapok tartalmára terjednek ki: 
a) vagyonkezelő adatai, 
b) immateriális javak (tételes és összevont), 
c) földterület művelési ágai, alrészletek, 
d) földterület, 
e) épület, 
f) lakás / helyiség, 
g) építmények (tételes és összevont), 
h) gép, eszköz, berendezés, felszerelés (tételes és összevont), 
i) járművek, 
j) beruházások, 
k) beruházásra adott előlegek, 
l) részesedések, 
m) értékpapírok (befektetések), 
n) adott kölcsönök, 
o) hosszú lejáratú bankbetétek, 
p) készletek, 
q) követelések, 
r) értékpapírok, 
s) pénzeszközök, 
t) kötelezettségek. 

(3) Az Egyetemet, mint az állami vagyon vagyonkezelőjét, a Vagyonkataszter naprakész, 
folyamatos vezetésére adatszolgáltatási kötelezettség terheli. Az Egyetem Számviteli po-
litikája és Számlarendje rögzíti a főkönyvi könyvelés és analitikus nyilvántartás rendsze-
rét és felépítését. Az Egyetem főkönyvi könyvelése, és analitikus nyilvántartása tartal-
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mazza a nyilvántartott vagyonelemek teljes körű és részletes adatait, és tartalmazza min-
dazokat az adatokat, amelyek a Vagyonkataszter adat-struktúrájának kialakításához és ki-
töltéséhez szükségesek. 

(4) Az Egyetem Pénzügyi Igazgatósága a kincstári vagyon elszámolásában két nyilvántartást 
vezet: 
a) a tárgyi eszközökről analitikus és főkönyvi nyilvántartást, 
b) valamennyi vagyonelemről és a forrásokról kizárólag értékre vonatkozó analitikus 

nyilvántartást. 
(5) A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás pontosan és egyedi vagyontárgyan-

ként mutatja ki a kincstári vagyonban történő változásokat. 
(6) A Pénzügyi Igazgatóság Számviteli Osztálya a Vagyonkataszter program folyamatos ve-

zetéséért felelős szervezeti egység. Az Egyetem saját hatáskörben kialakított számítógé-
pes SAP programrendszer AM modul segítségével köteles gondoskodni arról, hogy a va-
gyonkataszterhez szolgáltatott adatok mindig megfeleljenek a főkönyvi könyvelésben és 
analitikus nyilvántartásban szereplő adatoknak, és a valós állapotnak. 

(7) Az Egyetem a 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet mellékletében felsoroltak szerint, éves és 
eseti adatszolgáltatást köteles teljesíteni a tulajdonosi joggyakorlók felé. Az Egyetem az 
állami vagyonnak a tárgyév december 31-i állományáról évente egyszer, a tárgyévet kö-
vető év május 31. napjáig köteles adatot szolgáltatni a tulajdonosi joggyakorlók felé. 

(8) A vagyonkezelő legkésőbb 30 napon belül köteles írásban jelenteni, ha törzsadataiban 
(név, ÁHT azonosító, PIR azonosító, intézményi azonosító, adószám, képviselő, szék-
hely, telephely) változás következik be. A változásokat az érintett szervezeti egységek 
vezetői vagy gazdasági ügyekért felelős vezetői vagy a szakigazgatóságok vezetői, a vál-
tozások átvezetésének alapjául szolgáló ok felmerülésekor haladéktalanul kötelesek írás-
ban jelezni a Vagyon- és Létesítménygazdálkodási Igazgatóság részére. Az adatszolgál-
tatásért felelősek a szervezeti egységek gazdasági ügyekért felelős vezetői vagy a szak-
igazgatóságok vezetői, az adatfeltöltésért felelős a Pénzügyi Igazgató. 

 
2.6. Egyéb nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség 

 

(1) A tulajdonosi joggyakorlók részére negyedévenkénti (azaz tárgyév január 15., április 
15., július 15., október 15. napjáig) jelentéstételi kötelezettség áll fenn a vagyonkezelt 
állami vagyon hasznosításának bármely jogcímen történő átengedéséről. 

(2) Az Egyetem az általa megvásárolt vagyonelemekről, ha azok egyedi, bruttó beszerzési 
értéke meghaladja a jogszabályban (hatályos Magyarország központi költségvetéséről 
szóló törvény) foglalt értékhatárt – (a szabályzat készítésekor bruttó 25 MFt egyedi érték 
esetén) – a Vagyonkezelési Szerződés alapján, a szerződés megkötésétől számított 15 na-
pon belül, levélben köteles értesíteni az MNV Zrt.-t, aki a vagyonelemet az Egyetem va-
gyonkezelésébe adja. A Vagyon- és Létesítménygazdálkodási Igazgatóság részére történő 
adatszolgáltatásért felelős a Beszerzési Igazgatóság, és a beszerzést igénylő szervezeti 
egység gazdasági ügyekért felelős vezetője, az MNV Zrt. tájékoztatásáért felelős a Va-
gyon- és Létesítménygazdálkodási Igazgatóság. 

(3) A tulajdonosi joggyakorlók részére a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig írás-
beli tájékoztatási kötelezettség áll fenn a vagyonkezelt vagyon tekintetében tervezett fel-
újítási, beruházási munkálatokról a vagyonelem pontos megjelölése, a felújítás, beruházás 
jellegének, mértékének, fejújításhoz, beruházáshoz szükséges pénzügyi forrás mértéké-
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nek és – amennyiben ismert – a forrás helyének (központi költségvetés, Európai Uniós 
vagy hazai pályázati forrás, stb.) meghatározása mellett. 

(4) Az Egyetem a vagyonkezelt vagyonon végzett beruházásokról, felújításokról évente utó-
lag, tárgyévet követő év május 31. napjáig összesített tájékoztatást köteles adni a tulaj-
donosi joggyakorlók részére. Az összesített tájékoztatóban a ténylegesen megvalósított 
értéknövelő beruházásra, felújításra és az új vagyonelem létrehozására fordított összege-
ket pénzügyi forrásonként részletezni köteles. 

(5) A felújításokról és beruházásokról való tájékoztatásért felelős a Vagyon- és Létesít-
ménygazdálkodási Igazgatóság, az adatszolgáltatásért felelős a Pénzügyi Igazgatóság. 

(6) A Vagyon- és Létesítménygazdálkodási Igazgatóság nyilvántartja, és kötelezően betartja 
azokat a rendelkezéseket, amelyet a tulajdonosi joggyakorlók bocsátanak ki az előzetes 
tulajdonosi hozzájárulás kibocsátására és a saját hatáskörben történő eljárásra vonatkozó-
an. Az adatszolgáltatásért és engedélykérésért felelős szervezet a Vagyon- és Létesít-
ménygazdálkodási Igazgatóság 

 
2.7. Az állami vagyon tulajdonosi ellenőrzése 

 

Az állami vagyonhoz kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, az 
ahhoz kapcsolt célok érvényesülését a tulajdonosi joggyakorlók ellenőrzik. Az Egyetem a 
tulajdonosi ellenőrzés érdekében minden, a vagyonra vonatkozó adat szolgáltatására és okirat 
bemutatására kötelezhető. 
 

2.8. Az állami vagyon hasznosítása 
 

2.8.1.  Bérleti jogviszony létesítése 
 

(1) A bérbeadás szabályai az Egyetem vagyonkezelésében, használatában lévő, továbbá a 
PPP keretében megvalósult (amennyiben erre a bérleti szerződés lehetőséget ad) épüle-
tekre, építményekre, azok helyiségeire, az Egyetem területeire, igény esetén a bérbe adott 
helyiségekben található eszközök bérletére (továbbiakban: vagyonelemekre) vonatkoz-
nak. 

(2) Nem terjed ki a szabályozás a lakásokra, amelyekről külön szabályzat rendelkezik. 
(3) Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 2015. március 09-i tiltása alapján tilos állami 

tulajdonú ingatlan tartós jogviszony létrehozására irányuló jogügylet keletkeztetése. A 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. október 01-i tájékoztatása szerint tartós bérleti 
szerződés kötésére a nemzeti fejlesztési miniszter, egyedi kérelmek alapján kibocsátott, 
előzetes engedélye alapján van lehetőség. A kérelmeket, az igénylő szervezeti egység 
gazdasági ügyekért felelős vezetőjének írásbeli kezdeményezése alapján a Vagyon- és 
Létesítménygazdálkodási Igazgatóság terjeszti elő. 

(4) Az engedély birtokában az Egyetem vagyonkezelésében és az MNV Zrt. tulajdonosi 
joggyakorlása alatt álló ingatlanok, ingatlanrészek vonatkozásában az Egyetem alapfe-
ladatainak ellátásához kötődő, nem üzleti célú bérleti szerződést és az önálló helyrajzi 
számmal nem rendelkező ingatlanrészek, vagy épületrészek vonatkozásában üzleti célú, 
öt évet meg nem haladó időtartamú bérleti szerződést a tulajdonosi joggyakorló előze-
tes írásbeli engedélye nélkül, saját jogon és saját felelősségére köthet. 
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(5) Csak indokolt – a tulajdonosi joggyakorlóval írásban egyeztetett és általa támogathatónak 
ítélt és írásban visszajelzett – cél érdekében lehetséges üzleti célú bérleti jogviszonyt léte-
síteni 
a) önálló helyrajzi számon nyilvántartott teljes ingatlanra, vagy különálló teljes épületre 

(időtartamtól függetlenül), 
b) határozatlan időre, vagy öt évet meghaladó, határozott időre (területnagyságtól füg-

getlenül). 
(6) Az engedély birtokában az Egyetem vagyonkezelésében és az Állami Egészségügyi El-

látó Központ (ÁEEK) (korábbi megnevezéssel: GYEMSZI) tulajdonosi joggyakor-
lása alatt álló ingatlant (jelenleg a Budapest VIII. ker. Szentkirályi utca 40. és Mária 
u. 12-14 raktár) bérbe adni csak az Állami Egészségügyi Ellátó Központ előzetes, 
írásbeli engedélyével szabad, kivéve 
a) ha a használatba vagy bérbe adni kívánt ingatlanrész alapterülete épületenként nem 

haladja meg a 100 m2-t, vagy 
b) ha a használatba vagy bérbe adni kívánt ingatlanrészre a szerződést határozatlan idő-

re, vagy 3 évet meg nem haladó határozott időtartamra - a meghosszabbítás lehetősé-
gének a szerződésben történő kikötése nélkül - kötik a felek. 

(7) A Vtv. 24. §-a értelmében az állami vagyon használatát biztosító - így különösen bérleti, 
haszonbérleti, vagyonkezelési, megbízási, haszonélvezeti jogot alapító szerződés nyilvá-
nos, kivételesen, indokolt esetben zártkörű versenyeztetés útján köthető. 

(8) 90 nap időtartamot meghaladó bérbeadás esetén, amennyiben nincs a versenyeztetés 
alól mentesítő törvényi kivétel, akkor versenyeztetési kötelezettség áll fenn.  

(9) Kifejezetten tilos a szerződéseket rövid határidőkre kötni, majd többször hosszabbí-
tani abból a célból, hogy a versenyeztetés mellőzhető legyen. A bérleti szerződést 
meghosszabbítani, valamint ugyanazon szerződő féllel újabb használati jogosultság-
ra szerződést kötni csak az állami, nemzeti vagyonra vonatkozó versenyeztetési sza-
bályok betartásával szabad.  

(10) Az általános versenyeztetési kötelezettség a határozott időre kötött szerződések meg-
hosszabbítása, valamint ugyanazon szerződő féllel ugyanazon vagyontárgyra vonatkozó 
újabb használati jogosultságra kötendő szerződés esetén is fennáll.  

(11) Mellőzhető a versenyeztetés, ha: 
a) a szerződő partner államháztartási körbe tartozó szervezet, legalább többségi állami 

részesedéssel működő gazdálkodó szervezet, vagy jogszabályban előírt állami, ön-
kormányzati 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 lehet-
séges 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. 
(12) Jelen Szabályzat alapján a fenti c) pontra tekintettel mellőzhető a versenyeztetés az 

Egyetem vagyonkezelésében lévő egyes épületeken elhelyezni szándékozott antenna, át-
játszó berendezés telepítésére vonatkozó megállapodások tekintetében. E döntéseket 
megelőzően az Informatikai Igazgatósággal és a Beruházási és Létesítmény-fenntartási 
Igazgatósággal egyeztetni szükséges.  
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(13) Zártkör ű pályázat kiírására különösen akkor kerülhet sor, ha a vagyontárgy nyilvá-
nos pályáztatásának reális, tervezett költségei jelentősen csökkentenék a hasznosításból 
éves szinten elérhető bevételt, vagy ha a korábbi nyilvános pályázat eredménytelenül zá-
rult - és ezen eljárással is biztosítható az állami vagyon megőrzését, gyarapítását, pénz-
ügyileg és gazdaságilag minél előnyösebb hasznosítását szem előtt tartva a Magyar Állam 
számára a várható bevétel, megtakarítás, vagy más előny alapján lehető legkedvezőbb 
hasznosítása. 

(14) 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 a pályázat eredményét kell a nyilvánosságra 
hozni. 

 
2.8.2.  Bérletek típusai 

 

A bérletek típusai a következők: 
a) Tartós bérbeadás: a 90 napot meghaladó határozott, vagy határozatlan idejű és fo-

lyamatos bérbeadás. 
b) Eseti bérbeadás: az egybefüggően 90 napot nem meghaladó, vagy meghatározott 

napokra, vagy órákra  határozott időre történő bérbeadás. 
 

2.8.3.  Bérbeadásra vonatkozó általános szabályok 
 

(1) A használat jogának átengedésére a Vtv. 24. § (5) bekezdése alapján, az ott meghatáro-
zott feltételek betartása mellett, kizárólag visszterhes szerződés alapján, az értékarányos-
ság követelményére figyelemmel van lehetőség.  

(2) A Vagyonkezelési szerződés értelmében, vagyonkezelt bármely vagyonelem használatá-
nak átengedéséből származó bevétel felhasználására a mindenkor hatályos jogszabályi 
előírások az irányadók azzal, hogy – törvény eltérő rendelkezése hiányában – elsősorban 
a vagyonkezelt vagyon állag- és értékmegőrzésére, fenntartására fordítandó. 

 
2.8.3.1. Kötelezettségvállalás 

 
(1) Az Egyetem decentralizált keretgazdálkodási rendszerében a következő szerveze-

tek/személyek jogosultak bérbeadás kezdeményezésére, előkészítésére, az árak megálla-
pítására, a szerződés előkészítésére és szerződés megkötésére. 

(2) A kancellár  a kötelezettségvállaló, ha a megkötendő szerződés az ingat-
lan/vagyonelem határozatlan időre szóló, vagy egybefüggő 90 napot meghaladó tartós 
bérbeadására, irányul. 

(3) Eseti, 90 napot nem meghaladó, vagy meghatározott napokra, vagy órákra történő 
bérbeadásnál a kötelezettségvállalási jogkörrel felruházott vezető jogosult a bérbeadás-
ra, e szabályzatban meghatározott módon. 

(4) Jogi személy, egyéni vállalkozó vagy magánszemély a bérleti szándékát tartalmazó ké-
relmét az engedélyezésre jogosult vezetőhöz (az épület használójához), vagy kijelölt 
megbízottjához, írásban nyújthatja be. 

(5) A hasznosítási ajánlatban fel kell tüntetni legalább: 
a) a kérelmező adatait, 
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b) az igényelt területet, 
c) a használat tervezett időtartamát, 
d) a bérbevétel célját, 
e) várható létszámot. 

(6) Amennyiben sajtóesemény szervezésének céljából, Bérlő bérbe kíván venni helyiséget az 
Egyetem területén, az érintett szervezeti egység erről köteles a Kommunikációs és Ren-
dezvényszervezési Igazgatóságot a hirek@semmelweis-univ.hu címen, 5 munkanappal a 
rendezvény előtt, írásban értesíteni.  

(7) Amennyiben a hasznosítási ajánlat címzettje nem az engedélyezésre jogosult személy, 
akkor részére a kérelem átvevője köteles azt haladéktalanul továbbítani. 

 
2.9. Az állami vagyon hasznosítása 

 

Az Egyetem területeit, helyiségeit hasznosításra csak abban az esetben lehet átengedni, ha az 
átengedés az Egyetem alapfeladataiból eredő kötelezettségeit nem akadályozza, rendeltetés-
szerű működését nem zavarja, az egyetem hírnevét a bérlő működése, tevékenysége nem 
csorbítja. 
 

2.9.1.  A bérbeadás kezdeményezésére jogosult vezetők és hatáskörükbe tartozó terüle-
tek 

 

a) Kancellár:  
aa) Minden tartós bérbeadási szerződés, ezen kívül azon önálló ingatlanok, ingatlan-

részek, melyek nincsenek más szervezeti egység használatában. 
b) szervezeti egység vezetők, tömbigazgatók, kari gazdasági igazgatók 
c) A számon kérhetőség és elszámoltathatóság biztosítása érdekében a feladatokat, ha-

tásköröket, jogköröket, és ehhez kapcsolódó felelősséget a vezetői és a folyamatba 
épített kontrollpontok kialakítását a szervezeti egység ügyrendjében és a munkakö-
ri leírásokban kell rögzíteni. 

 
2.9.2.  A bérbeadás folyamata 

 

(1) Tartós bérbeadásnál a bérbeadás előkészítéséért  felelős az illetékes bérbeadó szervezet 
együttműködésével a Vagyon- és Létesítménygazdálkodási Igazgatóság. 

(2) Eseti bérbeadásnál a bérbeadás előkészítéséért  felelős az illetékes bérbeadó szervezet. 
(3) Árak és díjak jóváhagyása: a gazdasági főigazgató által, tárgyév június 30-ig kiadott uta-

sításban a piaci érték alapján meghatározott, tipizált minimum bérleti díjakat kell mini-
mum díjnak tekinteni. Ezzel összefüggésben figyelemmel kell lenni arra is, hogy ameny-
nyiben nincs egyedi mérésre lehetőség, abban az esetben a közüzemi költségekre vonat-
kozó átalánydíj-megállapítás adatait kell alkalmazni. A piaci érték alapján meghatározott, 
tipizált minimum bérleti díjakat a bérbeadó szervezeti egységnek a gazdasági ügyekért fe-
lelős vezetője által meghatározott, a bérbe adandó helyiségre vonatkozó önköltségével 
össze kell vetnie. A bérleti díjnak minden esetben meg kell haladnia, vagy minimum el 
kell érnie az önköltséget. 
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(4) Számlázás: a bérleti díj és közüzemi díj számlázása minden bérleti szerződésnél a va-
gyonelemet bérbeadó szervezeti egység feladata a szervezeti egység ügyrendjének megfe-
lelően.   

(5) A fentiek érvényesek a szerződésmódosításokra is. 
(6) A Kormány a felsőoktatási intézmények vagyonkezelésében lévő ingatlanok esetében 

2015. 03. 09-óta egyedi engedélyhez köti a tartós jogviszony létrehozására irányuló jog-
ügylet keletkeztetését. 

(7) Az ingatlanokkal kapcsolatos tartós jogviszony létrehozására irányuló jogügylet megkö-
téséhez minden esetben szükséges a nemzeti fejlesztési miniszter egyedi engedélyének 
beszerzése, melyről a VLGI gondoskodik. 
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2.9.3.  A vagyonkezelt ingatlanok bérbeadásának engedélyezése 
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2.10.  Előkészítés tartós bérbeadásnál 

 

(1) A versenyeztetés pályáztatással történik.  
(2) A pályáztatást – a JIF jogi véleményét figyelembe véve – a VLGI végzi, a szervezeti 

egységek által adott adatok alapján, az egységekkel együttműködve. 
(3) A Vagyon- és Létesítménygazdálkodási Igazgatóság a szerződéstervezetet már a pá-

lyázati kiírás előtt köteles megküldeni a JIF részére előzetes jogi vizsgálatra. 
(4) Előkészítő: a bérbeadó szervezet,  
(5) A közzététel felelőse: VLGI 
 

2.10.1.  A hirdetmény és a dokumentáció előírása 
 
(1) A nyilvános pályázati felhívás (továbbiakban: hirdetmény), és a részletes pályázati felhí-

vás (továbbiakban: dokumentáció) szövege nem lehet egymással ellentmondásban.  
(2) A hirdetménynek tartalmaznia kell legalább: 

a) a pályázat megnevezését, célját, típusát, 
b) az érintett vagyonelem megjelölését, főbb adatait, 
c) a kiíró megnevezését, címét, 
d) a pályázati ajánlatok benyújtásának helyét, módját és határidejét, 
e) a pályázati ajánlat érvényességének feltételeit, 
f) részvételi feltételként kell meghatározni a dokumentáció átvételét, 
g) a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának helyét, idejét és költségét. 

(3) A dokumentációnak tartalmaznia kell: 
(4) A Hirdetményben foglalt adatokon kívül a pályázati kiírást és az eljárás szabályait, így 

különösen: 
a) a pályázat magyar nyelven adható be, 
b) a vagyonelemmel kapcsolatos lényeges információkat, az ahhoz kapcsolódó jogokat 

és kötelezettségeket, 
c) a kiíró által elfogadhatónak tartott legalacsonyabb összegű ellenértéket 

(minimáldíjat), 
d) a pályázati ajánlatok bontási eljárásának helyét, időpontját, amennyiben a pályázatok 

bontása nyilvánosan történik, az erre való utalást, 
e) a pályázat elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési 

szempontokat, és a - kiíró döntésétől függő - pontozásos vagy egyéb értékelési rend-
szert, 

f) a megkötendő szerződés típusát, a hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételeket, a 
vagyon használatáért járó ellenérték teljesítésére, a birtokba adásra/visszavételre vo-
natkozó előírásokat, 

g) a pályázati ajánlatok elbírálási időpontját és az ajánlattevők értesítésének módját, 
h) az eredményhirdetés módját, helyét és várható idejét, 
i) az ajánlati kötöttség időtartamát és az annak esetleges meghosszabbítására vonatkozó 

előírásokat, 
j) a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, 
k) a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a pá-

lyázat soron következő helyezettjével szerződést kössön, 
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l) a kiíró a pályázati kiírásban előírhatja, hogy az ajánlatok benyújtásakor az ajánlatte-
vő ajánlati garanciát és szerződéstervezetet is csatoljon, vagy a kiíró által megküldött 
szerződéstervezet elfogadásáról nyilatkozzon. 

 
2.10.2.  Egyéb szabályok 

 
(1) A bérbeadás előkészítője köteles előzetesen, írásban tájékoztatni a VLGI-t a terve-

zett tartós bérbeadásról. 
(2) Valamennyi tartós bérbeadás esetében a VLGI köteles előzetesen a nyilvános pályáztatás 

költségeiről és a várható bevétel mértékéről számszaki feljegyzést küldeni a kancellárnak. 
A kancellár engedélyezi a nyilvános pályázat kiírását, vagy dönt a jogszabályi felhatal-
mazás alapján a zártkörű pályázat alkalmazhatóságáról. A versenyeztetést a kancellár 
döntése hiányában, vagy attól eltérő módon lefolytatni tilos. A pályáztatás költségeit az 
érintett bérbeadó egység a VLGI-vel történő előzetes egyeztetést követően átkönyveléssel 
előre rendezi a VLGI felé.  

(3) A hirdetmény, a dokumentáció, a lebonyolítás és valamennyi bérbeadással kapcsola-
tos költségei a pályáztatás eredményességétől függetlenül a bérbeadást kezdeménye-
ző szervezetet terhelik. 

(4) A kiíró nyilvános pályázat esetében az ajánlatok benyújtására vonatkozó határidőt (a to-
vábbiakban: ajánlattételi határidő) nem határozhatja meg a pályázati felhívás közzétételé-
től számított harminc napnál rövidebb időtartamban. 

(5) A pályázati felhívásban foglalt feltételek csak kivételesen, indokolt esetben módosítha-
tók, legkésőbb a pályázat beadási határidejét megelőző tizedik napig, a közzététel szabá-
lyai szerint. A kiíró jogosult a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő letelte előtt visz-
szavonni. Erről a pályázati felhívás közlésével megegyező helyeken és módon az ajánlat-
tételi határidő lejárta előtt köteles hirdetményt megjelentetni, zártkörű pályázat esetén a 
visszavonásról az érdekelt pályázókat értesíteni. A felhívás visszavonása esetén - ameny-
nyiben a részletes dokumentációt a pályázó ellenérték fejében kapta meg - a kiíró köteles 
a részletes dokumentáció visszaszolgáltatása ellenében a dokumentáció ellenértékét visz-
szafizetni. 

(6) Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályá-
zati ajánlatát. 

(7) Az ajánlattevő a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően és a kiíró felhívására 
köteles a pályázatában foglaltakat igazolni. 

(8) A dokumentáció az ajánlattevőnek csak titoktartási nyilatkozat aláírása után adha-
tó ki. 

(9) A dokumentációban foglaltakon túl is adható információ, vagy biztosítható a helyszíni 
szemle lehetősége, oly módon és tartalommal, amely nem sérti a pályázók esélyegyenlő-
ségét, az ajánlatok kezelésére vonatkozó előírásokat és az üzleti titkot. A felvilágosításról 
jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet mind az ajánlattevőnek, mind a felvilágosítást nyúj-
tónak alá kell írnia. 

(10) A kiíró a pályázók bármelyikének biztosított információt, adatot és egyéb szolgáltatást 
köteles a többi pályázó számára is ugyanolyan módon biztosítani. 
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2.10.3.  A hirdetmény és a dokumentáció jóváhagyási rendje 
 
A bérbeadó szervezet által a fentiek betartásával előkészített hirdetmény és a dokumentáció 
szövegét a VLGI köteles ellenőrizni és a JIF jogi véleményét kikérni (jóváhagyó a VLGI 
igazgatója), amely feladatokra 10 munkanap áll rendelkezésre. A hirdetmény és a dokumentá-
ció szövegét a VLGI igazgatója a JIF szerződésre vonatkozó javaslatait figyelembe véve 
hagyja jóvá. 
 

2.10.4.  A hirdetmény közzétételének módja és felelőse 
 

(1) A nyilvános pályázati felhívást minden esetben közzé kell tenni legalább: 
a) egy országos terjesztésű napi- vagy hetilapban, hirdetési lapban, internetes hirdetési 

adatbázisban, vagy hazai és külföldi pénzügyi-gazdasági szaklapban,  
b) az Egyetem honlapján, 
c) a tulajdonosi joggyakorló honlapján. 

(2) A pályázat meghirdetési időpontjának a kiíró hivatalos honlapján való közzététel napját 
kell tekinteni. 

(3) A közzétételért felelős a VLGI. 
 

2.11. Lebonyolítás tartós bérbeadásnál 
 

2.11.1.  A beérkező pályázatok dokumentálása 
 
Dokumentálni kell a pályázatok beérkezési idejét, átvételét, az átadó és az átvevő aláírásával 
ellátva. 
 

2.11.2.  A pályázatok bontására vonatkozó rendelkezések 
 

a) a pályázatok bontását közjegyző jelenlétében, min. 3 tagú Bontó Bizottság végzi,  
b) a Bontóbizottság tagjait a VLGI munkatársai közül az igazgató jelöli ki, 
c) a bontásról közjegyzői jegyzőkönyv készül. 

 
2.11.3.  A beérkezett pályázatok felülvizsgálata 

 

a) a VLGI ellenőrzi a pályázatok érvényességét, 
b) ha a hiánypótlás megengedett, hiányzó adat esetén felszólítja a pályá-

zót 5 munkanapon belüli adatpótlásra, 
c) jegyzőkönyvben rögzíti az érvényes pályázatot beküldő adatait, 
d) a bontási, a felülvizsgálati jegyzőkönyveket és a pályázatokat, a felülvizsgálat 

lezárultát követő 2 munkanapon belül megküldi a szervezeti egység vezetőjének, 
vagy a vezetője által kijelölt Bíráló Bizottságnak. 

 
2.11.4.  Az érvényes pályázatok elbírálásának szabályai 

 

(1) az elbírálást min. 3 tagú Bíráló Bizottság (továbbiakban BB) végzi, amelynek tagjai titok-
tartási nyilatkozatot kötelesek tenni, 

(2) a BB elnökét a szervezeti egység vezetője jelöli ki, 



Vagyon- és Helyiséggazdálkodási Szabályzat 
 

20 
   

(3) a BB egyik tagja a VLGI közalkalmazottja, 
(4) az elbírálást a dokumentációban megfogalmazott szempontok szerinti értékelés alapján 

kell elvégezni, 
(5) elbírálásról jegyzőkönyvet kell felvenni, a döntési javaslatot a BB többségi szavazással 

hozza meg. 
(6) A jegyzőkönyv minimális tartalmára vonatkozóan alkalmazni kell a Korm. rendeletben 

foglaltakat. 
(7) A pályázatok értékelésében és elbírálásában nem vehet részt: 

a) a pályázatot benyújtó természetes személy és annak képviselője, alkalmazottja, fog-
lalkoztatottja, alkalmazója és foglalkoztatója, 

b) a pályázatot benyújtó jogi személy képviselője, tulajdonosa, tagja, vezető tisztségvi-
selője, alkalmazottja vagy más szerződéses jogviszony alapján foglalkoztatottja, 

c) annak a jogi személynek a képviselője, vezető tisztségviselője, alkalmazottja (foglal-
koztatottja), 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 (elfogult-

ság). 
(8) 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, vagy amely a pályázat kiírásáról döntött. 

(9) Érvénytelen és ez által eredménytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat elbírálása-
kor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, vagy ha valamelyik ajánlatte-
vő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselek-
ményt követett el. 

(10) Érvénytelennek tekintendő az ajánlata, így nem köthető szerződés olyan természetes vagy 
jogi személlyel, akinek korábban kötött, jelenleg is érvényes bérbeadási szerződése alap-
ján a pályázat beadásának időpontjában 30 napot meghaladó tartozása áll fenn a Sem-
melweis Egyetemmel szemben. 

 
2.11.5.  Döntés 

 
(1) Döntésre az elbírálást tartalmazó jegyzőkönyv alapján a bérbeadó szervezeti egység ve-

zetője javaslatot tesz, a VLGI a javaslatot jóváhagyásra felterjeszti a kancellárnak. 
(2) A döntés eredményét közzé kell tenni legalább: 

a) egy országos terjesztésű napi- vagy hetilapban, hirdetési lapban, internetes hirdetési 
adatbázisban, vagy hazai és külföldi pénzügyi-gazdasági szaklapban,  

b) az Egyetem honlapján, 
c) a tulajdonosi joggyakorló honlapján. 

(3) A közzétételért felelős a VLGI. 
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2.11.6.  A versenyeztetés útján történő, tartós bérbeadás folyamata 
 
 
 

↓ 
 
 

↓ 
 
 

↓ 
 
 

↓ 
 
 

↓ 
 
 
 

↓ 
 
 
 
 
 

↓ 
 
 
 

↓ 
 

 
 
 

↓ 
 
 
 

↓ 
 
 

↓ 
 
 
 

1. Szervezeti egység vezetőjétől felkérés pályáztatásra 

2. Engedélykérés az NFM-től tartós jogviszony létesítésére 

3. Az NFM engedélyének birtokában a pályázati hirdetmény elkészítése 

4. Közzétételi ajánlatok bekérése a hirdetmény megjelentetésére 

5. Ajánlatok elbírálása 

6. Kancellári jóváhagyás kérése a hirdetmény szövegére és a hirdetményt köz-

zétevő szolgáltatóra 

7. A beszerzés (hirdetmény megjelenítése) engedélyeztetése a Beszerzési 

Igazgatóságnál a kancellári engedély birtokában (BML, Specifikáció és Re-

gisztrációs adatlap) 

8. A Beszerzési Igazgatóság engedélyt kér a Nemzeti Kommunikációs Hivatal-

tól a hirdetmény megjelenítéséhez 

9. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal engedélyének birtokában a hirdetmény 

megjelentetésének megrendelése egy országos napilapban, az MNV Zrt. 

vagy az ÁEEK honlapján, továbbá minden esetben az SE honlapján 

10. A VLGI elkészíti a pályázati dokumentációt, a szervezeti egység vezetőjével 

egyeztetve 

12. A pályázatok bontása közjegyző, a bontóbizottság- elnöke és tagjai és a 

megjelenő pályázók jelenlétében 

11. A Pályázati dokumentációk kiadása az érdeklődőknek 
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↓ 
 
 

↓ 
 
 

↓ 
↓ 

 
 
 

↓ 
 
 
 
 

↓ 
 
 

↓ 
 
 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 
 

↓ 
 
 

↓ 
 
 
 

↓ 
 
 

↓ 
 
 
  

13. A bontási jegyzőkönyv postázása a pályázóknak 

14. Hiánypótlásra felhívás olyan mulasztás esetén, ahol hiánypótlásnak van he-

lye 

15. A pályázatok felülvizsgálata - felülvizsgálati jegyzőkönyv kiállítása a bontá-

si bizottság jelenlétében 

16. A beérkező ajánlatok és a felülvizsgálati jegyzőkönyv megküldése a pályáz-

tatást kérő szervezeti egység vezetőjének, az Értékelő Bizottsági tagok kije-

lölésének kérése 

17. A pályázatok értékelése 

18. Az értékelési jegyzőkönyv megküldése a pályáztatást kérő szervezeti egység 

vezetőjének 

19. A kancellár tájékoztatása az eredményes pályáztatásról, a kancellár jóvá-

hagyja a pályáztatás eredményét  

20. A pályázók értesítése a pályáztatás eredményéről 

21. A nyertes pályázónak a szerződés tervezet megküldése észrevételezésre 

22. A bérlő által észrevételezett szerződés tervezet megküldése a Jogi Igazgató-

ságra jogi véleményezés céljából 

23. A jogi véleménnyel ellátott szerződés elindítása az egyetemi aláírásokra 

24. Egyetemi aláírást követően a szerződés aláíratása a nyertes pályázóval 
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2.12.  Eseti bérbeadás 
 
Eseti, 90 napot nem meghaladó bérbeadásnál is az előkészítés, lebonyolítás, szerződéskötés 
rendjét, a vezetői és a folyamatba épített kontrollpontok kialakítását rögzíteni kell a szervezeti 
egység ügyrendjében. Az eseti bérleti szerződésben a közüzemi díjakat a szerződésben külön 
feltüntetve és külön számlázva, vagy a bérleti díjba foglalva, egy összegben kell kezelni. 
 

2.13.  Szerződés aláírása  
 

(1) A 2.8.3.1. pontban foglalt tartós, kancellári kötelezettségvállalást igénylő bérleti szerző-
déseket jogi vizsgálat és a további aláírások előtt, szignálásra meg kell küldeni a VLGI-
nek, aki gondoskodik a szükséges – Egyetemen belüli – aláírásokról.  

(2) Minden bérleti szerződésnél a bérlővel történő aláíratás a szerződésért felelős szervezeti 
egység gazdasági ügyekért felelős vezetőjének feladata. 

 
2.14. Szerződés megszűnése 

 
(1) A szerződés megszűnése után a bérbe adott vagyonelemet a szervezeti egység gazdasági 

ügyekért felelős vezetője veszi át, átvételi leltár alapján a bérlőtől, továbbá rendelkezik a 
kaució visszafizetéséről. Az átvétel eredményéről és a bérlő esetleges tartozásáról, egyéb 
fennálló jogi követelésről értesíti a Pénzügyi Igazgatóságot. Az átvételről értesíti a Va-
gyon- és Létesítménygazdálkodási Igazgatóságot a nyilvántartásból való kivezetés végett. 

(2) Jogi probléma esetén a szervezeti egység a Jogi és Igazgatási Főigazgatósággal együtt-
működve jár el, melyhez a rendelkezésére álló, szükséges információkat, dokumentumo-
kat a VLGI a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság rendelkezésére bocsátja. 

 
2.15.  Különleges hasznosítás, elárusító automaták kihelyezése 

 
(1) E fejezet az állami vagyon hasznosításának általánostól eltérő, kivételes szabályait tar-

talmazza. Az e fejezetben külön nem szabályozott esetekben az általános szabályokat kell 
alkalmazni. 

(2) Bármely egyetemi ingatlant használó szervezeti egység jogosult a jelen szabályzat előírá-
sainak betartásával a használatában álló egyetemi ingatlanban elárusító automata kihelye-
zését kezdeményezni, vagy a kihelyezett elárusító automata működésével kapcsolatban 
változtatást végrehajtani. 

(3) Az elárusító automaták hasznosításának jogszabályi alapja, a versenyeztetési kötelezett-
ség, és a versenyeztetés alóli kivételek, melyek megegyeznek e szabályzat 4.1. pontjában 
foglaltakkal. 

 
2.15.1.  Előkészítés 

 
(1) A szükséges előzetes engedély (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) beszerzéséről a VLGI 

gondoskodik a szervezeti egységek által adott adatok alapján. 
(2) A szervezeti egység írásban (levél, vagy e-mail formájában) megkeresi a VLGI-t a szük-

séges előzetes engedély beszerzése érdekében. A kérelemnek az alábbi adatokat kell tar-
talmaznia: 



Vagyon- és Helyiséggazdálkodási Szabályzat 
 

24 
   

a) a bérbeadó szervezeti egység megnevezése,  
b) a hasznosított terület pontos címe, helye, épületen belüli elhelyezkedése 
c) automaták típusa, darabszáma 
d) bérleti díj meghatározása. 

(3) A VLGI beszerzi a szükséges engedélyt a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól, és hala-
déktalanul megküldi az érintett szervezeti egységnek.  

(4) A bérbeadó szervezeti egység ügyrendje szerinti illetékes az előzetes engedély birtokában 
kezdheti meg az automaták kihelyezésének versenyeztetését.  

(5) A bérbeadás előkészítője köteles előzetesen, írásban tájékoztatni a Kancellárt a tervezett, 
tartós bérbeadásról. Kancellári döntés hiányában, vagy attól eltérő módon, a versenyezte-
tést lefolytatni tilos. 

(6) Az előkészítésért felelős: a szervezeti egység 
 

2.15.2.  A versenyeztetés lebonyolítása, ajánlatkérési eljárás menete 
 

2.15.2.1.  Ajánlatkérési felhívás 
 
(1) Az ajánlatkérési felhívás a bérbeadási hasznosítás jogi szabályozásán alapszik és tartalma 

megegyezik jelen szabályzat 2.10.1. pontjában foglaltakkal.  
(2) Az ajánlatkérési felhívás történhet nyilvánosan (országos napilapban, meghirdetve), vagy 

zártkörűen, az ajánlatkérés legalább három ajánlattevő részére való megküldésével.  
(3) Az ajánlattételre nyitva álló határidő a felhívás kiküldésétől számítottan: 

a) nyilvános versenyeztetés esetén legalább 30 nap,  
b) zártkörű versenyeztetés esetén legalább 15 nap. 

(4) A pályázati felhívást úgy kell megfogalmazni, hogy az abban foglaltak alapján a pályázók 
az egyes elárusító automaták fajta szerinti sajátosságainak megfelelő, egyértelmű ajánla-
tot adhassanak, ezáltal is biztosítva az ajánlatok egyértelmű összehasonlíthatóságának 
követelményét.  

(5) Felhasználható a szabályzat 1. számú mellékletében található ajánlatkérési felhívás-
minta, amely szükség esetén módosítható.  

 
2.15.2.2.  A beérkező pályázatok dokumentálása 

 
A beérkező pályázatok dokumentálása megegyezik jelen szabályzat 2.11.1. pontjában foglal-
takkal.  
 

2.15.3.  A pályázatok bontására vonatkozó rendelkezések és a pályázat elbírálásának 
szabályai 

 
(1) A beérkezett ajánlatokat tartalmazó küldeményeket a szervezeti egység vezetője által 

előzetesen, írásban kijelölt bíráló bizottság bontja fel és minősíti azokat a pályázati felhí-
vásban megjelölt érvényességi és alkalmassági szempontok alapján. 

(2) A bíráló bizottság minimum három főből álló döntés-előkészítő testület. A pályázatok 
értékelésében és elbírálásában részt vehető személyek szabályozása megegyezik jelen 
szabályzat 2.11.2. bekezdésében foglaltakkal  

(3) A bíráló bizottság a bírálatról jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv minimális tartalmára 
vonatkozóan alkalmazni kell a Korm. rendeletben foglaltakat, így különösen: 
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a) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, tárgya, 
b) a bíráló bizottságok tagok felsorolása,  
c) nyilatkozata a titoktartásról és z összeférhetetlenségről,  
d) a pályázattal kapcsolatos megállapítások, (érvényesség, eredményesség, stb.)  
e) a figyelembe vett bírálati szempontok, és ajánlattevőnkénti pontozás,   
f) a bíráló bizottság észrevételei és az ajánlatkérés eredményre vonatkozó javaslata. 

 
2.15.4. Döntés 

 
(1) A bíráló bizottság döntési javaslatot készít és felterjeszti a döntéshozó részére. A pályázat 

eredményéről az ajánlattételi felhívásban megjelölt határidőn belül kell dönteni.  
(2) Olyan pályázat nyilvánítható nyertesnek, és olyan pályázóval köthető meg az elárusító 

automata üzemeltetési szerződés, amely érvényes és a felhívásban megjelölt bírálati 
szempontok alapján az Egyetem számára a legkedvezőbb.  

(3) Tartós hasznosítás esetén a versenyeztetés eredményéről a Kancellár dönt.  
(4) A döntés felterjesztéséért felelős: a szervezeti egység 

 
2.15.5. Közzététel 

 
(1) A szervezeti egység értesíti ki az ajánlattevőket a döntésről.  
(2) A közzétételért felelős: a szervezeti egység. 
 

2.15.6. Szerződéskötés 
 

(1) Az üzemeltetési szerződés kizárólag az Egyetem és az ajánlatkérési eljárás nyertese kö-
zött köthető, a felhívás és a nyertes ajánlat szerinti tartalommal.  

(2) Az eljárás nyertesével az elárusító automata kihelyezésére vonatkozó üzemeltetési szer-
ződést a szervezeti egység 30 napon belül köti meg.  

(3) A szerződéskötésért felelős: a szervezeti egység 
(4) Az elárusító automata üzemeltetési szerződés megkötéséről, vagy annak megszüntetésé-

ről a szervezeti egység köteles a szerződés 1 másolati példányának megküldésével értesí-
teni a VLGI-t, valamint köteles negyedévenként (január 08., április 08., július 08., októ-
ber 08.) jelentést tenni ugyancsak a VLGI-nek a fennálló használatról a 2. számú mellék-
let kitöltésével.  

 
2.16. Egyéb rendelkezések 

 
(1) Egyetemi ingatlanon kizárólag olyan elárusító automata üzemeltethető, amelyen jól látha-

tóan feltüntetésre került az elárusító automata egyedi azonosítására alkalmas tárgyi idejű 
üzemeltetőjének neve és elérhetősége. 

(2) Az elárusító automata üzemeltetésének szerződésszerűségét az Egyetem illetékes szerve-
zeti egysége folyamatosan jogosult és köteles ellenőrizni és bármilyen hiányosság, vagy 
szabálytalanság esetén, annak haladéktalan megszüntetésére felszólítani köteles az eláru-
sító automata üzemeltetőjét.  

(3) Az elárusító automata elhelyezéséül szolgáló egyetemi ingatlant használó szervezeti egy-
ség tűrni köteles az elárusító automatához kapcsolódó hatósági kényszerintézkedéseket. 
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Ezen kényszerintézkedések kizárólag az elárusító automata és annak tartalmának meg-
vizsgálására, lefoglalására, elszállítására terjedhetnek ki.  

(4) A szerződés megszűnése, vagy felmondása esetén az Egyetem illetékes szervezeti egysé-
ge köteles ellenőrizni, hogy az érintett elárusító automata az ingatlanról határidőben eltá-
volításra került, és a szerződés teljesítésre került.   

 
2.17. Nyilvántartás 
(1) A bérbe vevő adatait - új vevő esetében - a gazdasági ügyekért felelős vezető által 

megküldött formanyomtatvány alapján a Pénzügyi Igazgatóság rögzíti a SAP rend-
szerben, majd a szervezeti egység gazdasági ügyekért felelős vezető intézkedik a 
megkötött szerződés előírt adatainak a szerződés nyilvántartásban való rögzítéséről. A 
vevőnyilvántartáson kívül mind az eseti, mind a tartós bérbeadásokról és azok változá-
sairól a helyiséget bérbeadó szervezeti egység ügyrendje szerinti illetékese köteles a 
szerződés teljesülésének állapotát követő, naprakész helyi nyilvántartást vezetni, és 
rendszeresen ellenőrizni a bérleti díj beérkezését. 

(2) Bérleti díj fizetésének elmaradása esetén a bevételt realizáló szervezet ügyrendje 
szerinti illetékese írásbeli felszólítást küld a bérl őnek, 2 hónapot meghaladó, le-
járt tartozás esetén írásban értesíti a Pénzügyi Igazgatóság Követeléskezelési 
Csoportját.  

(3) A VLGI , a Szerződéskötési szabályzattal összhangban nyilvántartja a tartós és eseti 
bérleti szerződéseket.  

(4) A Vagyon- és Létesítménygazdálkodási Igazgatóság nyilvántartásának karbantartásá-
hoz a szervezeti egységek gazdasági koordinátorainak, vagy gazdasági vezetőinek kö-
telezettsége a rendszeres, elektronikus úton (excel és aláírt pdf formátumban) történő, 
negyedévenkénti adatszolgáltatás a Vagyon- és Létesítménygazdálkodási Igazgatóság 
által kibocsátott adatlap és teljességi nyilatkozat (2. sz. melléklet) kitöltésével a va-
gyon@semmelweis-univ.hu címre továbbítva, tárgyhó 8. napjáig.  

 
 

2.18. Irattárazás 
 

(1) Az összes dokumentumot az adott tárgyhoz kapcsolódóan –az Iratkezelési szabályzatnak 
megfelelően kell kezelni. 

(2) A fentiek érvényesek a szerződésmódosításokra is. 
 
 

2.19. Helyiséggazdálkodás 
 

(1) Jelen Szabályzat ezen pontjának személyi hatálya valamennyi, az Egyetemmel közalkal-
mazotti vagy munkavégzésre irányuló egyéb, valamint polgári jogi jogviszonyban álló 
személyre terjed ki. 

(2) A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Egyetem tulajdonában, vagyonkezelésében, to-
vábbá az Egyetem használatában lévő helyiségekre. 

(3) A helyiségekkel való gazdálkodás szervezése a Vagyon- és Létesítménygazdálkodási 
Igazgatóság feladata. 
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2.19.1. Eljárási szabályok 

 

(1) A helyiség használatot igénylő szervezeti egység írásbeli kérelemmel és javaslattételi 
joggal élhet a Vagyon- és Létesítménygazdálkodási Igazgatóság felé. 

(2) A Vagyon- és Létesítménygazdálkodási Igazgatóság 
a) a rendelkezésére álló adatok alapján megvizsgálja a kérelmezett, vagy egyéb elhelye-

zés lehetőségét, 
b) az elhelyezési javaslatot jóváhagyásra felterjeszti a műszaki főigazgatón keresztül a 

Rektor és Kancellár részére 
(3) A Rektor és Kancellár döntéséről a VLGI tájékoztatja az igénylőt. 
(4) A szervezeti egység a jóváhagyott használatba vétel tényéről és az esetlegesen megürese-

dő helyiségekről haladéktalanul köteles tájékoztatni a Vagyon- és Létesítménygazdálko-
dási Igazgatóságot a vagyon@semmelweis-univ.hu email címen, a 6. számú táblázat ki-
töltésével. 

(5) Rektori és kancellári együttes jóváhagyás nélkül helyiséget elfoglalni, használatba venni 
tilos, a kiköltöztetés és az eredeti állapot helyreállításának költsége a jogosulatlan terület-
foglalót terheli. 

 
  

2.19.2. Adatszolgáltatás, az adatbázis karbantartása 
 
(1) A VLGI tartja nyilván az Egyetem e szabályzattal érintett helyiségeit, melyek épületen-

ként kerülnek csoportosításra a 3. számú mellékletében lévő táblázat alapján. A helyisé-
gek nyilvántartásba vételének felelősei a Tömbigazgatók, vagy tömbigazgatóság hiányá-
ban a szervezeti egységek vezetői (továbbiakban: felelős vezetők), akik a VLGI-től kap-
ják meg az illetékességi területükbe tartozó helyiségek nyilvántartásáról készült kitöltet-
len helyiséglistát. A VLGI az első helyiség-nyilvántartást úgy készítteti el a felelős veze-
tőkkel, hogy havonta választja ki, mely szervezeti egység helyiségeit veszi nyilvántartás-
ba. A felelős vezetőknek 30 nap áll rendelkezésre a helyiséglista adatokkal történő feltöl-
tésére.  

(2) 2018. évtől a felelős vezetők a szervezeti egységek kancellári engedély birtokában lebo-
nyolított helyiség használat változásait azonnal kötelesek jelenti a VLGI-nek, aki az adat-
bázisban átvezeti azokat. 

 
  

2.20. Bérbevétel 
 

2.20.1. A bérbevétel feltételei 
 

(1) A nem egyetemi vagyonkezelésben vagy tulajdonban álló ingatlan vagy ingatlanrész bér-
bevétele az MNV Zrt. előzetes jóváhagyásával történhet, kivéve, ha 
a) a használati jogosultság a 60 napot nem haladja meg, vagy 
b) az ingatlan egyedi bruttó értéke az ötmillió forintot nem haladja meg, vagy 
c) önálló ingatlanonként legfeljebb 25 m2-t meg nem haladó területrészre vonatkozik, 

vagy 
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d) az egyszeri, vagy időszakonként meghatározott bérleti díj esetén az egy évre vonat-
kozó bérleti díj a bruttó egymillió forintot nem haladja meg, (havi bruttó 83.000 Ft-
nál nem magasabb összegű) vagy  

e) a jogügylet külföldön lévő ingatlanra vonatkozik. 
(2) Amennyiben a bérbevétel az MNV Zrt. előzetes jóváhagyásához kötött, a bérbevétel 

szándékát, a szükséges adatok pontos feltüntetésével a bérbevételt megelőzően 60 nappal 
a VLGI felé szükséges írásban jelezni, aki az MNV Zrt. előzetes jóváhagyását megkéri.  

(3) A bérbe vételről (beleértve az MNV Zrt. előzetes jóváhagyását nem igénylő bérbevételt 
is) a szervezeti egység köteles a szerződés egy másolati példányának megküldésével érte-
síteni a VLGI-t, valamint köteles negyedévenként (január 08., április 08., július 08., ok-
tóber 08.) jelentést tenni ugyancsak a VLGI-nek a bérbevételről a 2. számú melléklet ki-
töltésével. 
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1. számú melléklet 

Ajánlatkérési felhívás 

 

 

Ajánlatkér ő:  

Semmelweis Egyetem ……………………………. 

Cím: ---------------------------------------- 

(kapcsolattartó: --------------------------------- 

Kiíró elérhetőségei: 

Telefon: -----------------------, e-mail: ------------------------------- 

 

Pályázat tárgya:  

Ajánlatkérés melegital automaták és kombi gépek, palackozott ital automaták, szendvics au-
tomaták, hűtést igénylő, illetve hűtést nem igénylő snack, darabárus automaták és egyéb áru-
kiadó automaták üzemeltetésére. 

 

A pályázat típusa: 

Nyilvános eljárás az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 24. §. (1) bekezdése, az 
állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet 28. §-a alap-
ján. Egyfordulós. 

Zártkörű eljárás az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 24. §. (3)-(4) bekezdése, az 
állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet 29. §-a alap-
ján. Egyfordulós.  

 

 

A Semmelweis Egyetem ------------------------------------------, mint Megrendelő a Magyar 
Állam tulajdonát képező és a Semmelweis Egyetem vagyonkezelésében lévő (cím: -------------
------------------------------------- alatti) épületeiben melegital automaták, kombi gépek, palacko-
zott ital automaták, szendvics automaták, hűtést igénylő, illetve hűtést nem igénylő snack, 
darabárus automaták és egyéb árukiadó automaták elhelyezését és üzemeltetését külső üze-
meltetővel kívánja megoldani. Ennek megvalósítása érdekében ajánlatot kér az automaták 
kihelyezésére és üzemeltetésére az alábbi feltételek figyelembevételével. 

 

A fizetés módja:  

Az intézmény a kihelyezett automaták után egyösszegű, valamint azok forgalmával arányos 
tételes elszámoláson alapuló – a berendezés hivatalos számlálói alapján számolt - havi elszá-
molású díjat kíván beszedni számla kibocsájtása útján. Részleteit az Ajánlatkérési felhívás 
mellékletét képező Üzemeltetési szerződés tartalmazza.  
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1. Az automata kihelyezés helyszínének címe, épületen belüli meghatározása:  

 

• 1 db. ---------- automata a ------------- alatti épület ----------------, 

• 1 db. ---------- automata a ------------- alatti épület ----------------, 

 

2. Az üzembe helyezés legkorábbi időpontja: ------------------------------------ 

 

3. A pályázó (üzemeltető) adatai: 

A pályázó neve:  
Székhelye:  
Levelezési címe:  
Képviselője (név, beosztás, cím, telefon, fax):   
Bankszámlaszáma:  
Adószáma:  
Cégjegyzék száma:  

 

4. A szerződés időtartama: az üzembe helyezéstől számítva ----------- év (maximum 5 lehet).  

 

5. A Megrendelő a forgalom mértékére, nagyságára garanciát nem vállal. 

 
6. Az egy összegben fizetendő havi átalánydíj összege nem lehet kevesebb, mint -------------

--- Ft. 

 
7. Az ajánlatban kötelezően megadandók a kihelyezendő automaták adatai (teljes körű lista 

és cikk megnevezés felsorolása kötelező): 

 
automata telepítési helyszíne (ld. 1. pont): ……………………………………… 

automata típusa, megnevezése: …………………………………………………. 

Hálózati feszültség :……………………………………………………………… 

Maximális teljesítmény felvétel: ……………………………………………….... 

Egyéb közmű csatlakozási igény: ……………………………………………….. 

Egyéb közüzemi fogyasztási adat: ………………………………………………. 

Árucikk megnevezésefogyasztói ár/db, adag jutalék összege Ft/db, adag 

……………………….………………………. …………………………….. 

……………………….……………………… ……………………………. stb. 

Egy összegben fizetendő havi átalánydíj összege: ………………………………… 

Forgalomarányos havi díj összege:                     …………………………………… 
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Az egy összegben fizetendő havi átalánydíj összege a közüzemi költséget tartalmaz-
za*/nem tartalmazza. 

A havi közüzemi díj: ----------------------------Ft+ÁFA 

 

8. Az ajánlathoz mellékelni kell a kihelyezendő berendezések fotóit, műszaki paramétereit, 
a kínálatban szereplő termékek előállításához felhasznált alapanyagok részletes bemuta-
tását, valamint az ajánlati felhíváshoz mellékelt kitöltött átláthatósági nyilatkozatot. 

 
9. Pályázónak külön íven nyilatkoznia kell, hogy: 

 
- átlátható szervezetnek minősül,  
- nem áll végelszámolás alatt, ellene csődeljárás- vagy felszámolási eljárás nincs folya-

matban, 
- a Semmelweis Egyetemmel és a tulajdonosi joggyakorlóval szemben  30 napot meg-

haladó lejárt tartozása nincs, 
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 178. §. 20. pontja szerinti, lejárt esedé-

kességű köztartozása nincs,  
- pályázó tevékenységét nem függesztette fel, és tevékenységét sem hatóság, sem bíró-

ság nem függesztette fel,  
- vele szemben büntetőjogi intézkedés nincs, 
- a szerződés megkötéséig ajánlati kötöttséget vállal,  
- üzemeltetéshez szükség költségeket, ide értve a működési engedélyhez előírt átalakítá-

si-, kivitelezési-, felújítási munkák, szerelvények, berendezések, eszközök költségeit a 
jogviszony teljes időtartama alatt vállalja.  

 

10. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai a következők: 

a) a kihelyezendő automaták esztétikai megjelenése: előny az esztétikusabb megjelenés, 
(súlyszám: 10) 

b) a megajánlott forgalomarányos részesedés mértéke (súlyszám: 20) 

c) a megajánlott egy összegben fizetendő havi átalánydíj összege (súlyszám: 50) 

d) automaták működésének folyamatosságára vonatkozóan vállalt kötbér mértéke (súly-
szám: 5) 

e) az automata által forgalmazott áruféleségek száma, termékkínálata, minősége (súly-
szám: 5) 

f) a forgalmazott árucikkek árszínvonala, egységára (súlyszám: 5) 

g) a poralapú italok készítéshez felhasznált alapanyagok mennyisége és minősége (súly-
szám: 5) 

Súlyszám szerinti bírálat: Az ajánlatok értékelése úgy történik, hogy mindegyik, a)-g) bírálati 
részszempontra maximum 10 pont adható. A részszempontra adott legjobb ajánlat kap 10 
pontot, majd a sorban következő 1 ponttal kevesebbet. A kapott pontszámok a részszempont-
hoz tartozó súlyszámmal megszorozva képezik a részszempontra adott ajánlat pontszámát. Az 
a pályázó lesz a nyertes, akinek a részszempontokra kapott pontszámának összege a legmaga-
sabb.   
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11. Az ajánlatok benyújtási határideje: ---------------------------, ------ óra 

helye, címe:  

Semmelweis Egyetem -----------------------------------------  

cím:------------------------------------------- 

12. Az ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani, személyesen és/vagy postai úton, a boríté-
kon fel kell tüntetni: 

„Ajánlat  automaták üzemeltetésére 
cím: …………………………………… 
pályázati helyszín megnevezése: ………………………………………  
 

13. Módja: az ajánlatokat magyar nyelven, személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet 
benyújtani úgy, hogy az ajánlat a benyújtás határidejének lejárta előtt Ajánlatkérőhöz be-
érkezzék. Az ajánlatot 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani.  

 
14. Az ajánlati határidő lejárta után érkező pályázat az értékelésben nem vesz részt. 

 
15. Az ajánlatok bontásának helye és időpontja: -------------------, --------- óra 

Az ajánlatok bontása zárkörűen, 3 tagú bontási bizottság jelenlétében történik.  

 

16. Az ajánlatok elbírálásának várható időpontja a benyújtástól számított: 5 munkanap. 

 
17. Az ajánlatok elbírálásának eredményéről a Megrendelő írásban tájékoztatja az ajánlatte-

vőket. 

 
18. Szerződéskötés a nyertes pályázóval legkorábban az eredményhirdetést követő 15. mun-

kanapon történik.  

 
19. A pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek az aján-

lat érvényességétől, illetve eredményességétől függetlenül az ajánlattevőt terhelik.  

 
20. Pályázati ajánlat érvényességi feltétele: 

 
- Az ajánlatot jelen ajánlatkérési felhívásban meghatározott határidőig és helyen, az előírt 

tartalmi és alaki formában nyújtották be.  
- Jelen ajánlatkérési felhívásban bekért nyilatkozatok, dokumentumok maradéktalanul és 

szöveghűen, cégszerűen aláírva becsatolásra kerültek.  
 

21. Az érvénytelen ajánlatok az értékelésből kizárásra kerülnek.  
 

22. Ajánlatkérő fenntartja a jogát arra, hogy az ajánlatkérést eredménytelennek nyilvánítsa, 
visszavonja, módosítsa, a szerződéstől elálljon, az eljárást tárgyalásra alakítsa, továbbá, 
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hogy a nyertes pályázó visszalépése, vagy szerződéskötésre való alkalmatlansága esetén a 
pályázat második helyezettjével kössön szerződést.  

 
23. Eredménytelen az eljárás: 

-   ha nem érkezett érvényes pályázati ajánlat, 

-  a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg jelen ajánlatkérési felhívásban foglalt 
feltételeknek,  

-   Kiíró az eljárás érvénytelenítéséről döntött,  

-  a legjobb érvényes ajánlat elfogadása jelentős vagyonvesztéssel járna.  
 

24. Érvénytelen és ezáltal 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.  
 

25. Az ajánlattevő a szerződéskötésig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát, köteles to-
vábbá a pályázati eljárás befejezését követően is bizalmasan kezelni Ajánlatkérő által a 
rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot, azokról harmadik személynek 
tájékoztatást nem adhat. Ez a tilalom nem zárja ki a finanszírozó bankokkal, az ajánlatte-
vő meghatalmazott jogi képviselőjével, illetve az ajánlat elkészítéséhez az ajánlattevő ál-
tal igénybe vett, felhatalmazással rendelkező egyéb szakértővel való kapcsolattartást, a ti-
toktartási kötelezettség azonban e személyekre is kiterjed.  

 
26. Ajánlatkérő fenntartja a jogát arra, hogy jelen eljárás alapján kötött szerződést 60 nap 

rendes felmondási idővel felmondhassa akkor, ha a jogszabályi feltételek lényeges válto-
zása, Ajánlatkérő vagy az ingatlant érintő lényeges fenntartói, vagy tulajdonosi döntés, il-
letőleg Ajánlatkérő lényeges gazdasági érdekei miatt a szerződés fenntartása Ajánlatkérő 
jogos érdekét sértené.  

 

27. Az üzemeltetéshez szükséges biztonságtechnikai, munkavédelmi felülvizsgálatok elvé-
geztetése és a hibák kijavítása az üzemeltető feladata.  

 

28. Jelen ajánlatkérési felhívás lényegi tartalmi elemét képezi az Üzemeltetési Szerződés, 
amely a jelen ajánlatkérési felhívás melléklete. 

 

Budapest,       

 

Melléklet: Üzemeltetési Szerződés tervezete 

- képviseleti jog igazolása 
- cégkivonat Bérlő részéről 
- Üzemeltetői nyilatkozat a 201…….. évi eladási árakról és választékról 
- a kihelyezendő automata berendezés műszaki paraméterei 
- fotó dokumentáció a kihelyezendő automata berendezések külső megjelenésé-

ről 
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2. sz. melléklet 

 
  



Vagyon- és Helyiséggazdálkodási Szabályzat 
 

35 
   

3. sz. melléklet 
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Ellenőrzési nyomvonal               4. sz. melléklet 
 folyamat  előkészítés lépései felelősségi szintek folyamat eredményeként keletke-

zett dokumentum    feladatgazda ellenőrző ellenőrzés módja jóváhagyó jóváhagyás 
módja 

1. 1.1. Tartós 
bérleti jogvi-
szony létreho-
zása pályázta-
tás útján. 

Szervezeti egységek 
kérelme,  
NFM eng. besz. 
Hirdetmény és a 
részletes dokumentá-
ció elkészítése.  
 
 
 
Hirdetmény, doku-
mentáció engedélyez-
tetése.  
 
Pályáztatás folyamata 
a bírálatig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szakmai bírálat 
 
Eredményhirdetés és 
a pályázat lezárása. 
 
Szerződéskötés. 

Szervezeti egység 
vezetője 
VLGI oszt. vez. 
Szervezeti egység ügyrendje 
szerint együttműködve a 
VLGI osztályvezetőjével 
 
 
 
 
VLGI osztályvezetője 
 
 
VLGI osztályvezetője 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szervezeti egység 
vezetője 
VLGI  
osztályvezetője 
 
 
VLGI osztályvezetője 

VLGI 
igazgatója 
 
VLGI igazgatója 
 
 
 
 
 
VLGI 
igazgatója 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Műszaki 
Főigazgató 
 
JIF főigazgató 
gazdasági főig. 
 
JIF főigazgató 

Egyeztetés 
 
 
Egyeztetés 
 
 
 
 
 
 
Egyeztetés 
 
 
 
Beszámoltatás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyeztetés 
 
Aláírás 
 
 

n.é. 
 
 
VLGI igazgatója 
 
 
 
 
 
 
Kancellár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VLGI igazgatója 
 
Kancellár 
 
 
 

n.é. 
 
 
Aláírás 
 
 
 
 
 
 
Aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aláírás 
 
Aláírás 
 
 
 

 
 
NFM engedély 
Hirdetési szöveg. 
Pályázati dokumentáció. 
Engedélykérelem a pályáztatás 
elindításához. 
 
Kancellári aláírással ellátott enge-
délykérelem. 
Dokumentáció megvásárlását iga-
zoló nyilatkozat, 
Ajánlat leadását igazoló nyilatko-
zat. 
Pályázatba való betekintési jegyző-
könyv. 
Közjegyzői bontási jegyzőkönyv. 
Bontási Bizottság felülvizsgálati 
jegyzőkönyv, 
Hiánypótlási felhívás 
Hiánypótlás átvételét igazoló nyi-
latkozat. 
A megrendelő szervezeti egység 
értesítése az értékelési bizottság 
felállítására. 
Értékelési jegyzőkönyv. 
Eredményhirdetés 
 
Bírálati jegyzőkönyv 
 
 
 
Levél a nyertesnek 
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Ellenjegyzés 

Kancellár Aláírás  
Bérleti szerződés 

 1.2. Eseti 
bérleti jogvi-
szony létreho-
zása. 

Eseti bérleti szerző-
dés elkészítése. 

Szervezeti egység 
ügyrendje szerint 

Szervezeti egység 
vezetője 
 

Egyeztetés Szervezeti egység 
vezetője 

Aláírás Eseti bérleti szerződés 

 1.3. automata 
hasznosítás 

Szervezeti egységek 
kérelme.  
 
 
 
Hirdetmény és a 
részletes dokumentá-
ció elkészítése.  
 
 
 
Engedélyeztetés.  
 
 
 
 
---------------------- 
Pályáztatás folyamata 
a bírálatig.  
Szakmai bírálat 
 
 
 
Eredményhirdetés és 
a pályázat lezárása. 
 
Szerződéskötés. 

Szervezeti egység 
ügyrendje szerint 
 
 
 
Szervezeti egység  
ügyrendje szerint 
 
 
 
 
 
Szervezeti egység 
ügyrendje szerint 
 
 
 
--------------------------- 
Szervezeti egység 
ügyrendje szerint 
 
Szervezeti egység 
ügyrendje szerint 
 
 
Szervezeti egység 
ügyrendje szerint 
 
 
 
Szervezeti egység 
ügyrendje szerint 
 
 

Szervezeti egység 
vezetője 
 
 
Szervezeti egység 
vezetője 
 
 
 
 
Szervezeti egység 
vezetője 
 
 
------------------ 
Szervezeti egység 
vezetője 
Szervezeti egység 
vezetője 
 
Szervezeti egység 
vezetője 
 
JIF főigazgató 
 
 
 
  
 

Egyeztetés 
 
 
 
 
Egyeztetés 
 
 
 
 
 
 
Egyeztetés 
 
 
 
 
------------------- 
 
Aláírás 
 
 
Aláírás 
 
 
 
Aláírás 
 
 
Ellenjegyzés 
 
 
 
 

 
Szervezeti egység 
vezetője 
 
 
Szervezeti egység 
vezetője 
 
 
 
 
 
Kancellár 
 
 
 
 
-------------------- 
Szervezeti egység 
vezetője 
 
Kancellár 
 
 
 
Kancellár 
 
 
 
n.é. 
 
 
 
 

 
Aláírás 
 
 
 
Aláírás 
 
 
 
 
 
 
Aláírás 
 
 
 
 
---------------- 
Aláírás 
 
 
 
Aláírás 
 
 
 
 
Aláírás 
 
 
Aláírás 

Hirdetési szöveg. 
Pályázati dokumentáció. 
Engedélykérelem a pályáztatás 
elindításához. 
 
Hirdetési szöveg. 
Pályázati dokumentáció. 
 
 
 
 
 
Kancellári aláírással ellátott enge-
délykérelem. 
 
 
 
----------------------------------- 
Bírálati jegyzőkönyv, 
Határozat az eredményhirdetésről 
 
Határozat az eredményhirdetésről 
 
Pályázók értesítése 
Üzemeltetési szerződés 
 
 
Aláírt szerződés 
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2. Adatszolgálta-
tási kötelezett-
ség a Vagyon-
kezelésbe 
adók felé 
(MNV Zrt.; 
ÁEEK) 

A szervezeti egysé-
gektől kapott adatok 
összesítése, rögzítése 
a vagyonkezelésbe 
adó táblázatába. 
 
Az adatszolgáltatás 
teljesítése. 

VLGI 
osztályvezetője 
 
 
 
 
 
VLGI osztályvezetője 

VLGI igazgatója 
 
 
 
 
n.é. 
VLGI igazgatója 

Egyeztetés 
 
 
 
 
 
 
Egyeztetés  

VLGI igazgató 
 
 
 
 
 
 
VLGI igazgató 

n.é. 
 
 
 
 
 
 
Aláírás 

Adatszolgáltatási excel táblázat 
 
 
 
 
 
Elektronikus levél/Papíralapú levél 
Gazdasági Főigazgató tájékoztatása 
az adatszolgáltatás teljesítéséről 

3.  
Vagyongazdálkodá-
si terv készítése 

A Műszaki és a Gaz-
dasági főigazgatóság 
adatszolgáltatásának 
bekérése 

VLGI osztályvezetője n.é. n.é. VLGI igazgató n.é.  

A kapott adatok alap-
ján a tárgyévi Va-
gyongazdálkodási 
terv tervezetének 
előkészítése 

VLGI osztályvezetője VLGI igazgatója Egyeztetés Műszaki főigazgató Egyeztetés Felterjeszthető Vagyongazdálkodá-
si terv tervezet 

A Vagyongazdálko-
dási terv tervezetének 
előzetes jóváhagyásra 
felterjesztése 

Műszaki főigazgató Műszaki Főigaz-
gató 

n.é. Kancellár, Rektor Aláírás Konzisztórium, majd fenntartó felé, 
előzetes jóváhagyásra felterjeszthe-
tő Vagyongazdálkodási terv 

A fenntartó által 
jóváhagyott Vagyon-
gazdálkodási terv 
Szenátus általi elfo-
gadtatása 

Műszaki főigazgató JIF főigazgatója Aláírás Szenátus Elfogadás  Szenátusi határozat, Szenátusi 
határozattal elfogadott Vagyongaz-
dálkodási terv 

4. Helyiséghasz-
nálat 

Helyiség igénylés 
 

Szervezeti egység ügy-
rendje szerint 

n.é. n.é. A szervezeti egység 
vezetője, gazdasági 
koordinátora 

Aláírás, bélyeg-
ző lenyomat 

elyiség igénylési kérelem 

  Lehetőségek meg-
vizsgálása 

VLGI osztályvezetője n.é. n.é. VLGI igazgatója Aláírás, bélyeg-
ző lenyomat 

Elhelyezési javaslat felterjesztés 

  Javaslattétel Rektor-
nak, Kancellárnak (a 
Műszaki főigazgató 
által felterjesztett 

Műszaki főigazgató n.é. n.é. Rektor, Kancellár Aláírás, bélyeg-
ző lenyomat 

Jóváhagyás, vagy elutasítás 
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vélemény, javaslat) 
  Szervezeti egység 

tájékoztatása 
VLGI osztályvezetője n.é. n.é. 

 
VLGI igazgatója Aláírás, bélyeg-

ző lenyomat 
Tájékoztató levél 

  Szervezeti egység 
tájékoztatja a VLGI-
ot a helyiség elfogla-
lásáról és az esetlege-
sen felszabaduló 
helyiségről 

Szervezeti egység ügy-
rendje szerint 

n.é. 
 

n.é. 
 

n.é. 
 

Aláírás, bélyeg-
ző lenyomat 

Tájékoztató levél 

  A változás nyilván-
tartásba vétele 

VLGI osztályvezetője VLGI igazgatója Jóváhagyás Vagyongazdálkodá-
si oszt. vez. 

n.é. Aktualizált nyilvántartás a VLGI 
nyilvántartásában 

 


