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Elsl2ozz.1ll. .) sz. rektori - kancell5ri utasit5s
a Semmelweis Egyetem szervezeti egys6gei 5ltal tervezett,

i n gatla n/helyis6g b6rbev6tel6re i r5 nyu Io jogviszonyok !6trehoz5s5 n a k
felt6teleirSl, elj5 r5si rendj6r6l

A Semmelweis Egyetem (a tovdbbiakban: Egyetem) Szervezeti 6s
M(kod6si Szabiilyzat5nak l.l. r6sz 3. S (4) bekezdes d) pontjSban foglalt
hatSskorunkben elj5rva az Egyetem kolts6gvet6si egyens0ly5nak
meg6rzese erdekeben a kovetkez6 utasftSst adjuk ki:

r.5

Nem az Egyetem tulajdon5ban/vagyonkezeleseben/haszn5lat5ban l6vo
ingatlan tekinteteben a 60 (hatvan) napot meghalado ide6rtve a
szerzodeshosszabbit5s es az ism6telt szerzodeskot6s eseteit is - b6rleti
vagy egy6b visszterhes haszn5latra vonatkozo jogviszony letrehozas6ra
vagy annak tov;ibbi fenntartSsara, meghosszabbit5s5ra ir5nyulo
szerzod6s/megSllapod5s megkotesere kizlrolag a Vagyong azd6lkod5si
lgazgatosdg 0tj5n beny0jtott k6relemre a gazdas5gi foigazgato elozetes
engedely6vel keru lhet sor.

2.8

Az 1. 5 szerinti, gazdasdgi foigazgatonak cfmzett k6relemnek tartalmazni
kell az elbirdl5sh oz szikseges al5bbi adatokat, kulonosen:

a) a kuls6 berlemenyben elhelyezendo szervezeti egys6g(ek)
meg nevezeset, l6tsz5 madatokka I ;

b) a berbevetel celj5t, szuksegesseg6nek indokol5sSU
c) a b6rbe venni tervezett ingatlan/helyiseg kiv5lasztSsSnak modj5t,

cimet, teru letet, fu n kciojSt;
d) a b6rbeado megnevezeset, f6bb azonoslto adatait;
e) a berleti jogviszony tervezett id6tartam5t;
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f) a b6rbev6tel vSrhato teljes kolts6g6t, ismert forrasat, fedezet6t.

3.5

2,6ro rendelkez6sek

lelen utaslt5s a Jogi 6s lgazgat5si Foigazgatos5g honlapjdn valo
kozz6t6tellel l6p hat5lyba azzal, hogy rendelkez6seit a folyamatban l6v5
szerzodeskot6sek soran is alkalmazni kell.
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