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A
jogszabályok, így különösen:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.)
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (Vtv.)
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (Vhr.)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(Ávr.)
alapján a Magyar Állam tulajdonában és a
állami
alábbi szabályzatot alkotja:

Preambulum
tulajdonosi joggyakorlóként –
Ne

összességét
rendelkezik – a Magyar
észvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) gyakorolja.

A Vtv. 1.§ (7) bekezdése szerint állami vagyon megszerzésére, elidegenítésére vagy az állami vagyonnal
cselekményre vonatkozó szabályait nem kell alkalmazni, ha a felsoroltakra törvény
vagy a Magyar
z Nftv., a Vtv. illetve a Vhr. általános
szabályaihoz képest eltérést tartalmaz az Nftv. szabályainak alkalmazása a Vtv. illetve Vhr. szabályainak
alkalmazását
.-ben megjelölt vagyoni kérdésekben a
Nftv.-ben foglaltak szerint kell eljárnia. Ez a szabály nem érinti a Vagyo
azon
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I. Rész
1. § A szabályzat hatálya
(1) A szabályzat hatálya kiterjed az
Szabályzatában felsorolt
valamennyi szervezeti egységére, valamint az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban álló
személyekre.
(2) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Magyar Állam tulajdonában és az Egyetem vagyonkezelésében
i vagyonra, valamint az Egyetem saját tulajdonában
vagyonra, valamint az Egyetem
részére használatba adott harmadik személy tulajdonában álló, idegen tulajdonú vagyonra.

II. Rész
2. § Általános szabályok
(1)
mellett az
tulajdonában álló, de az
Egyetem használatára átadott idegen tulajdonú vagyonelemeket.
(2) Az Nftv. a saját tulajdon szerzési jogosultságot 2012. szeptember 1– az intézményi társaságban való tulajdonosi részesedésszerzés
kivételével –
(3) Az Egyetem vagyonát, valamint a rendelkezésére bocsátott ingó – ideértve szellemi terméket és más
– és ingatlan vagyont az Alapító okiratban meghatározott feladatainak ellátásához
használhatja, a rendelkezésére bocsátott vagyonnal – az e törvényben meghatározott eltérésekkel – a
központi költségvetési szervekre vonatkozó szabályok szerint rendelkezhet.
(4) Az Egyetem a vagyonnal kapcsolatos könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettségének az
t tenni azzal, hogy a vagyonra
vonatkozó nyilvántartásban elkülönítve kell nyilvántartani a saját vagyonát, valamint a rendelkezésre
bocsátott állami vagyont, továbbá az Egyetem a használatára átadott idegen
elkülönített nyilvántartást vezet.
(5) A jelen szabályzat hatálya
kérdéseket az Egyetem mindenkori hatályos Szervezeti és M
tartalmazza.
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szabályzata

3. §

jog/vagyonkezelés

(1)
felhasználása, a szellemi és egyéb vagyon védelme, vagyongazdálkodására a nemzeti vagyonnal való
gazdálkodás elveit és feltételrendszerét meghatározó jogszabályok az irányadók.
(2) Az Egyetem jogosult a jogszabályokban meghatározottak szerint:
a) az állami vagyon birtoklására, használatára, hasznosítására, hasznai szedésére,
b)
átengedésére,
c)
Magyar
Állam nevében eljárva átruházni,
d)
mellett),
e) az állami vagyonnal való gazdálkodásra,
f) egyéb jogok gyakorlására.
(3) Az Egyetem köteles a jogszabályokban meghatározottak szerint:
a) viselni az állami vagyonhoz kapcsolódó közterheket, teljesíteni az államháztartás
alrendszereivel szemben fennálló, az állami vagyonhoz kapcsolódó fizetési
kötelezettségeket,
b)
beszámoló
készítési kötelezettséget,
c) teljesíteni az állami vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettséget,
d) elszámolni az állami vagyonnal, teljesíteni a közp
befizetéseket,
e) teljesíteni az egyéb kötelezettségeket,
f)

(4)

a jogszabályokban meghatározottak szerint:
a)
elteltével,
b)
c)
d)
e) a kezelt vagyontárgy elidegenítésével, megsemmisülésével, illetve társasági részesedés
esetén a gazdasági társaság vagy közhasznú társaság jogutód nélküli meg
f)
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4. § Az állami vagyon nyilvántartása, a vagyonkataszter
(1) Az MNV Zrt. által az állami vagyonról vezetett nyilvántartásnak (továbbiakban: vagyonkataszter)

(2)

ések biztosítása érdekében az Egyetemet
terheli.

(3) A központi, aggregált vagyonkataszter létrehozása, karbantartása (frissítése) az Egyetemnél vezetett
analitikus adatlapok, illetve központilag biztosított szoftver – Kincstári Vagyon Kataszter (KVK) –
felhasználásával valósul meg.
(4) A KVK szoftverben az alábbi vagyonelem fajták szerepelnek:
a) Immateriális javak tételes nyilvántartása (a könyv szerinti bruttó 5M Ft-ot meghaladó
immateriális javak tételes nyilvántartása),
b) Immateriális javak összevont nyilvántartása (a könyv szerinti bruttó 5M Ft-ot nem
meghaladó immateriális javak összevont nyilvántartása),
c) Földterületek egyenkénti nyilvántartása (az összes földterület egyenkénti nyilvántartása
számonként,
2
-ben van megadva, fel kell tüntetni a leltári azonosítóját és
azt, hogy mikor került az Egyetem vagyonkezelésébe, az adatbázis frissítése folyamatos),
d)
számmal, ha nincs ilyen, a hordozó ingatlan helyrajzi számával nyilvántartott épületek, az
épület aktiválásának éve, összes szintterület, bruttó és nettó nyilvántartási érték és a
halmozott amortizáció),
e) Lakások egyenkénti nyilvántartása (hasonlóan, mint az épületek),
f) Építmények tételes nyilvántartása (a könyv szerinti bruttó 5M Ft-ot meghaladó
építmények tételes nyilvántartása a leltári azonosító sorszám, megnevezés, aktiválás éve,
bruttó-nettó érték, halmozott amortizáció megjelölésével),
g) Építmények összevont nyilvántartása (a könyv szerinti bruttó 5M Ft-ot nem meghaladó
építmények összevont nyilvántartása),
h) Gép, eszköz, berendezés tételes nyilvántartása (a könyv szerinti bruttó 5M Ft-ot
meghaladó gép, eszköz, berendezés nyilvántartása leltári azonosító, megnevezés,
bruttó-nettó érték, halmozott amortizáció, gépszám, aktiválás éve alapján),
i) Gép, eszköz, berendezés összevont nyilvántartása (a könyv szerinti bruttó 5M Ft-ot meg
nem haladó gép, eszköz, berendezés összevont nyilvántartása),
j)
-ot meghaladó vagyon elemek
nyilvántartása leltári azonosító, megnevezés, aktiválás éve, motorszám, alvázszám,
márka, típus, bruttó-nettó érték, halmozott amortizáció, gépszám aktiválás éve alapján),
k)
-ot nem meghaladó
ntartása),
l) Beruházások tételes nyilvántartása (tételenként, értékkel),
m)
es nyilvántartása (mennyiségben, értékben),
n) Értékpapírok (befektetések) tételes nyilvántartása (mennyiségben, értékben),
o) Adott kölcsönök tételes nyilvántartása (mennyiségben, értékben),
p) Hosszú lejáratú bankbetétek tételes nyilvántartása (mennyiségben, értékben),
q) Készletek tételes nyilvántartása (mennyiségben, értékben),
r) Követelések tételes nyilvántartása (mennyiségben, értékben),
s) Értékpapírok (forgóeszközök) tételes nyilvántartása (mennyiségben, értékben),
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t) Pénzeszközök tételes nyilvántartása (mennyiségben, értékben),
u) Kötelezettségek tételes nyilvántartása (mennyiségben, értékben).
(5) A vagyonkataszter hiteles vezetése érdekében az Egyetemet adatszolgáltatási kötelezettség terheli.
programmal
teljesíti.
(6) Az Egyetem a nyilvántartásait úgy köteles kialakítani és vezetni, hogy azok biztosítsák az
adatszolgáltatás pontosságát és e
(7) Az Egyetem az állami vagyonnak a tárgyév december 31-i állományáról évente egyszer, a tárgyévet
szoftver
alkalmazásával. Az adatokat az Egyetem Gazdálkodási Osztálya állítja össze, melyet köteles az MNV Zrt.
részére továbbítani.
(8)

– egyéb
– tényadat szolgáltatására nem lenne képes, az adatközlés

(9)

az ingatlant, és a

(10)Az Egyete
változást (beszerzés, átvétel, értékesítés, átadás, esetleges fellelés, káresemény miatti
naptári napon belül tételesen (földterület, épület, lakás és egyéb helyiség, gazdálkodó szervezetekben
fennálló részesedés,
, az
értékhatár alatti és az értékhatártól függetlenül
változásokat az (11) pontban leírt
(11)
törzsadataiban változás következik be.
(12)Az Egyetem a vagyonkezelt eszközök értékcsökkené
felújításokról évente összesített tájékoztatást ad, külön indokolva, ha az értékcsökkenés mértéke
meghaladja az értéknövekményt. Az összesített tájékoztatóban az Egyetem a ténylegesen megvalósított
beruházásra, felújításra, illetve új eszköz létrehozására fordított összegeket pénzügyi
forrásonként részletezni köteles.
(13)A vagyonkataszter adatai nyilvánosak.

5. § Az állami vagyonnal való gazdálkodás
(1) Az Egyetem gazdasági tevékenysége körében minden olyan döntést meghozhat, intézkedést
megtehet, amely hozzájárul az Alapító okiratában meghatározott feladatainak végrehajtásához, feltéve,
hogy ezzel nem veszélyezteti az alapfeladatainak végrehajtását, a közpénzek és a közvagyon hatékony
felhasználását, így különösen
szervezetet alapíthat, a
rendelkezésre bocsátott vagyont használhatja és a vagyonkezelési
hasznosíthatja.
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(2) A vagyonkezelésbe adott vagyont megterhelni, zálogjogot alapítani kizárólag az MNV Zrt. jogosult.
(2) bekezdése
szabályai szerint lehet alapítani. Szolgalmi, haszonélvezeti és földhasználati jog az MNV Zrt.
az MNV Zrt. a javaslat
zik bele.
(3) Az Egyetem

használat
adja, az erre vonatkozó
a harmadik személy használó a
használó magatartásáért, mint sajátjáért felel.

(4) Amennyiben az Egyetem építési és bontási tevékenységéhez szükséges az MNV Zrt. tulajdonosi
hozzájárulása, a kérelemben meg kell jelölni különösen az ingatlanon végezni kívánt tevékenységet,
funkcióváltást, annak indokait, a megvalósítás tervezett módját és idejét, csatolni kell továbbá a
tervdokumentációt és a helyszínrajzot.
(5) Az Egyetem köteles az ingatlanföldhivatal felhívja – különösen ingatlan megosztás, telekalakítás, stb. – az MNV Zrt. tulajdonosi
hozzájárulását kérni.
(6) Abban az esetben, ha az Egyetem az Intézményfejlesztési tervében (továbbiakban IFT) kijelentette,
hogy az IFT-ben
feladatának ellátásához az adott ingatlan sem részben, sem egészben, sem közép távon, sem hosszú távon
nem szükséges, az Egyetem köteles a feleslegessé vált ingatlanokat felajánlani az MNV Zrt.-nek a
belül.
(7) Az Egyetem állami feladatának ellátását szolgálja az is, ha az ingatlan egészének hasznosításából
(különösen bérbeadásából) elért bevételét a Vagyonkezel
intézmény állami feladatának
ellátására, és/vagy beruházási, fejlesztési célokra használja fel.
(8)
IFT-ben
beruházást vagy állagmegóvó felújítást kíván
céljainak, hosszú távú terveinek megvalósításához az ingatlan hasznosítását tervezi.
(9)
szándékát –
részletes indoklással és felügyeleti szervi hozzájárulással együtt – írásban köteles benyújtani az MNV Zrt.
átruházása kizárólag az Nftv.-ben, a Vtv.-ben és a Vhr.-ben rögzített szabályok
figyelembe vételével történhet.

6. § Az állami vagyon elidegenítése, értékesítése
(1) Az E

gyon tulajdonjogát az Nftv. 89. § (2) bekezdése
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alapján saját hatáskörben, a Magyar Állam nevében eljárva átruházhatja azzal, hogy a Vtv. hatálya alá
tartozó állami ingatlan értékesítésére –
– kizárólag az MNV Zrt. által
ukciós rendszer (a továbbiakban EAR) útján kerülhet sor.
Az értékesítés
a) az állami vagyon értékesítésére vonatkozó általános rendelkezések figyelembe vételével,
b) a vagyon valós piaci értékének ellenértéke fejében,
c)
d)
e)
f) ingatlan esetén az ingatlan fekvése szerinti települési –
szerinti kerületi –
(2) Az értékesítésre az a szervezeti egység is javaslatot tehet, amely az adott vagyontárgy használója.
(3) A javaslatnak tartalmaznia kell, illetve ahhoz csatolni szükséges
a) az értékesítést megalapozó szakmai érveket, indokokat, a költségvetési vagy egyéb
számítást,
b) az é
eredményhatásai összehasonlít
– a tranzakció
lebonyolítási költségével csökkentett – bevétellel,
c) ingatlan esetén egy hónapnál nem régebbi teljes tulajdoni lap másolatot,
d)
(4) Ingatlan vagyon értékesítésére a Szenátus döntése alapján kerülhet sor.
(5)

ingatlan értékesítésére azért kerül sor,

az IFT-jében
azonos településen másik ingatlant kíván vásárolni. A minisztert
tájékoztatni kell.
(6) Az értékesítési eljárás

napon belül az intézmény a nyilvántartásba vétel és

iratokat a MNV Zrt. részére.
(7) Az (1)rendelkezése hiányában – semmis.

– jogszabály

(8)
fennmaradó részét
intézmény az IFT-jében meghatározott

az Nftv. 89.
célra használhatja fel.

(9) Ha az IFT-ben
nem valósul meg, az értékesítés ellenértékét a Fenntartó elvonja, vagy egyéb intézkedést tesz.
(10)
jogok
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tekintetében az Egyetem – az 5. § figyelembe vételével – jogosult gazdálkodni, megilletik a tulajdonos
jogai és terhelik a tulajdonos kötelezettségei.
(11)

jószág,
erendezés, gép, felszerelés, stb.) készlet értékesítésére – az ingatlanok
kivételével – önállóan jogosult, amennyiben azok egyedi, könyv szerinti bruttó értéke az éves
költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt nem haladja meg.
(12)A Vtv. 28. § (4) bekezdésében rögzített vagyonelem értékesítésé
esetben
az adott költségvetési szervet illeti. Ezen bevétel kizárólag az Egyetem feladatainak ellátását szolgáló,
rendelkezésére bocsátott vagyonra fordítható, abból az Egyetem saját tulajdonú vagyont nem szerezhet.
(13)

a
a) közvetlenül
nyilvános árverésen,
a Vhr. 37/A. §-a szerinti elektronikus árverés útján,
kivételesen versenyeztetés nélkül,
b) közvetetten

(14)Az állami vagyon értékesítésére vonatkozó pályázatot az értékesítésre jogosult Egyetem, mint
Az Egyetem és az
értékesítéssel megbízott a vagyon értékesítésére vonatkozóan megállapodást köt, amely tartalmazza az
birtokbaadás, stb.) az értékesítési eljárás
formáját, illetve az értékesítés lebonyolításáról és
kötelezettséget. Az értékesítést
meg kell szüntetni és a feleknek egymással el kell számolniuk.
(15)Az értékesítést – ha a törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet kivételt
nem tesz – versenyeztetéssel kell megkísérelni. A pályáztatást – a Vhr. 29. §-ban meghatározott
– nyilvános eljárással kell lebonyolítani.
(16)
ázat kiírására csak kivételesen indokolt esetben kerülhet sor, így különösen akkor, ha a
vagyontárgy nyilvános pályáztatásának reális, tervezett költségei meghaladnák a vagyontárgy forgalmi
értékét vagy, ha a korábbi nyilvános pályázat –
– két alkalommal eredménytelenül
zárult.
(17)Az árverési eljárás során az árverésre bocsátott vagyontárgy tulajdonjogát licitálás útján a

(18)
az
állami vagyonba tartozó vagyontárgyat legalább a becsült forgalmi értéken, a versenyeztetési eljárás

(19)Értékesítés esetén m
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a)
n cseréje esetén,
b) állami vagyon gazdasági társaság részére, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként
rendelkezésre bocsátáskor,
c)
d) kisebbségi állami befolyás alatt álló részvénytársaság részvényeinek értékesítése esetén,

e) állami vagyonra vonatkozó vételi jog – d) pont alá nem tartozó – gyakorlása esetén,
f) a telekalakításról szóló jogszabály végrehajtása vagy a telekalakítások végrehajtásához
szükséges tulajdoni változásra vonatkozó megállapodás esetén,
g)
felépítmény tulajdonjoga korábban elvált, illetve amennyiben a Ptk. közös tulajdon
megszüntetésére vonatkozó szabályai kerülnek alkalmazásra,
h)
i)
– az éves költségvetési törvényben meghatározott egyedi bruttó forgalmi
– vagyontárgy értékesítése esetén,
j)
k)
l)
m)
kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk értékesítése esetén,
n) ha társadalomérdekében az adott ügylet megvalósítása kiemelten indokolt, és a Kormány erre
figyelemmel nyilvános határozatban döntött a versenyeztetés m
(20)

.-

megküldeni,
amelyek egyedi könyv szerinti bruttó értéke az éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt
meghaladja.

7. § Vagyonkezelésbe adott vagyon hasznosítása bérbeadással
(1)
kapcsolatos eljárásrend (6. §) alkalmazandó az alábbiak figyelembe vételével.
(2) Az Egyetem az állami vagyon tartós (90 napot meghaladó) és folyamatos hasznosítása során köteles a
Vtv. 24. §meghatározott kivételekre is
figyelemmel. Ugyanazon ingatlan tekintetében, ugyanazon
alapján történik.
(3) Amennyiben valamely vagyonel

adott
példányának

megküldésével köteles tájékoztatni az MNV Zrt.-t az aláírástól számított 30 napon belül.
(4) Az használat jogának átengedésére a Vtv. 24. § (5) bekezdése alapján, az ott meghatározottak szerinti
feltételek betartása mellett, visszterhes
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(13), mely szerint nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat
ellátásához szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.
(5)

engedhet.

(6) Az Egyetem – az Nvt. 11.§ (10) bekezdésében foglaltak szerint, figyelemmel az Nvt. 7. § (1)-(2)
bekezdésében foglaltakra –
saját
vonatkozásában
illetve önálló helyrajzi
vonatkozásában üzleti célú, 5 évet meg nem

(7) Csak indokolt – az MNV Zrt.-vel írásban egyeztetett és az MNV Zrt. által támogathatónak ítélt és
írásban visszajelzett –
Nvt.-ben
önálló helyrajzi számon nyilvántartott teljes ingatlanra, vagy különálló teljes épületre,
5
nagyságtól
függetlenül).
(8)

lmondás jogát

(9) Az Egyetem az állami vagyon hasznosítása során köteles figyelemmel lenni az állami, nemzeti
– például
átláthat
– maradéktalan
értékarányosság követelményére.
(10)Az Egyetem által vagyonkezelt bármely vagyonelem használatá

bevétel
–
rendelkezése hiányában – az Egyetem vállalja, hogy az általa vagyonkezelt vagyonelemek
hasznosításából származó bevételeket
fenntartására fordítja.

8. § Központi költségvetési szervek elhelyezése
(1) Az Egyetem által használt ingatlanok használatának, hasznosításának gazdaságosságát,
az MNV Zrt. jogosult
(2) Az Egyetem az (1) bekezdésben meghatározott körben – elhelyezési céllal – kizárólag az MNV Zrt.
a)

irányuló
eljárást,
b) köthet ingatlanra vonatkozó olyan jogügyletet, amely a Magyar Állam tulajdonszerzését
eredményezi (pl. adásvétel, csere, ajándékozás, stb.),
c)
(pl. bérleti, használati,
haszonélvezeti, haszonbérleti, haszonkölcsön, stb.),
d) köthet saját maga vagy más központi költségvetési szerv javára ingatlanra vonatkozó
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haszonélvezeti, haszonbérleti, haszonkölcsön, stb.).
(3) A (2) bekezdés c-d) pontjaiban foglaltakat nem kell alkalmazni, amennyiben
a) a használati jogosultság 60
b) az ingatlan egyedi bruttó nyilvántartási értéke az ötmillió forintot nem haladja meg, vagy
c) önálló ingatlanonként legfeljebb 25 m2-t meg nem haladó területrészre vonatkozik, vagy
d) a jogügyletben várható, illetve meghatározott –
megállapított díj esetén az egy évre vonatkozó – ellenszolgáltatás értéke a bruttó
egymillió forintot nem haladja meg, vagy
e)
(4)

vagy
kizárólag az MNV

(5)
ingatlan
és a jogcím pontos megjelölésével, részletes indoklással az irányítást vagy felügyeletet gyakorló szerv

(6) Az Egyetem köteles írásban haladéktalanul jelezni az MNV Zrt. felé, ha elhelyezési igénye merül fel.
bejelentésben meg kell jelölni az
elhelyezés indokát, az elhelyezni kívánt szervezetet, szervezeti egységet,
beosztásokat, illetve az elhelyezésre vonatkozó speciális (pl.: biztonsági vagy egyéb) elvárásokat, és az
elhelyezéssel kapcsolatban rendelkezésre álló pénzügyi forrásokról szóló nyilatkozatot. Az elhelyezés
ellátandó feladataihoz

l, valamint a várható
– a tárgyév november 30.
napjáig – írásbeli tájékoztatást ad az MNV Zrt.-nek. A feleslegessé vált ingatlanok esetében az Egyetem
köteles a Vhr. 9. § (12) bekezdés

9. § Vagyongazdálkodási terv
(1)

értékét,

(2) Az Egyetemnek éves vagyongazdálkodási tervet kell készítenie, melyben köteles – a
költségvetésével összhangban – megtervezni
a) az adott költségvetési évben ellátandó feladatokhoz szükséges tárgyi eszközökkel
kapcsolatos karbantartási, felújítási, beruházási, -és biztonságvédelmi tennivalókat és
ezek várható kiadásait,
b)
Zrt.meghatározva a várt ellenértéket, illetve a vagyonkezelt vagyonelem értékesítésre
átadását az MNV Zrt. részére,
c)
–
– fenntartását, meghosszabbítását, szükség esetén módosítását,
d) az év során értékesítésre szánt vagyontárgyak meghatározását, engedélyeztetésének

13

e)
igén
(3)
napjáig kell benyújtani a Fenntartó részére. A szenátusi elfogadás feltétele a Fenntartó jóváhagyása.

10. §
(1) Az MNV Zrt. jogosult a Vhr. 21-23. §-okban foglalt rendelkezések figyelembe vételével a
ennek keretében a
vagyongazdálkodási intézkedések
ödni.
(2)

jogosult
a) az Egyetem által használt ingatlan területére, helyiségeibe belépni,
b)
adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és
– betekinteni, azokról másolatot vagy kivonatot
készíttetni,
c) az Egyetem kancellárjától
szóban eseti vagy
rendszeres felvilágosítást, információt kérni,
d)
– a megbízólevele
bemutatásával – megkezdheti.

(3)

.-ben rögzített

(4)
MNV Zrt. nyilvános honlapján (www.mnvzrt.hu) megtalálható.

az

III. Rész
11. § Saját vagyon
(1) Az Egyetem 2012. augusztus 31. napjáig
(1) bekezdése alapján saját vagyonra az alábbiak révén tehetett szert:
a)
eredménye,
b) a vállalkozási tevékenységének adózott eredménye,
c) az önköltséges
d) a részére nyújtott pénzbeli adományok terhére,
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(osztalék)

e) ingó és ingatlan vagyon adományozása,
f) öröklés,
g) egyéb saját bevételének a költségek teljes kör
terhére.
Az idézett törvény
a) államháztartáson kívüli forrás,
b) minden olyan Európai Uniótól származó támogatás, amelyhez nem az állami
költségvetésen keresztül jut az Egyetem,
c) szakképzési hozzájárulási fizetési kötelezettség teljesítéseként elszámolt forrás,
d) Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból származó bevétel.
(2) Az Nftv. 2012. szeptember 1. napjával hatályon kívül helyezte a saját tulajdon szerzésére vonatkozó
jogszabályi rendelkezést, ezen
– az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – bármilyen
jogcímen szerzett vagyon állami vagyon. A 2012. augusztus 31. napjáig megszerzett, saját tulajdonú
vagyonkörbe tartozó vagyon feletti rendelkezést jogszabály nem korlátozza.
(3) Az Egyetem a Kincstárnál vezetett külön fizetési számlájának egyenlege, valamint a költségvetési év
végén ke
-maradvány, illetve az intézményi gazdasági társaságtól kapott osztalék
terhére tulajdonosi joggyakorló szervezet engedélyéhez, jóváhagyásához nem kötött döntésével
intézményi társaság) alapíthat, illetve ezekben szerezhet részesedést.
(4) Az intézményi társaság
szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az intézményi társaság

(5)

és a
vonatkozó
ba egy tagot az állami

olyan
intézmény

érdekeit.
(6)

nem
bekezdésében

meghatározott alaptevékenységének ellátására.
(7) Nemzetközi pályázati feltételeknek való megfelelés érdekében, illetve más nemzetközi
az Nftv.
117/C. §zzájárulásával az Nftv. 2. § (1) bekezdés
szerinti –
– alaptevékenység körébe tartozó tevékenység
ellátására intézményi társaságot létrehozhat, fenntarthat, vagy ilyen intézményi társaságban részesedést
szerezhet.
(8) Az Egyetem a rendelkezésére bocsátott vagyont (vagyonkezelt) és a saját vagyonát, valamint a
harmadik személy tulajdonában álló idegen tulajdonú vagyont elkülönítetten tartja nyilván a SALDO
eszközgazdálkodási alrendszerében. A vagyon nyilvántartásával, kezelésével kapcsolatos operatív
feladatokat a Kancellária végzi az Egyetem vonatkozó szabályzatai alapján.

15

IV. Rész
12. § Záró rendelkezések
(1) Jelen Vagyongazdálkodási szabályzatot a Szenátus 2017. március 30. napján tartott ülésén elfogadta
el. A szabályzat
napon lép hatályba.
szabályzat tárgyában korábban kiadott minden korábbi egyetemi szabályozás.
(2) A szabályzatban foglaltakat a jogszabályok és a felettes szervek utasításai módosíthatják.
Rend
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