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Preambulum
Az Óbudai Egyetem az Alapító Okiratában meghatározott oktatási, kutatási és szolgáltatási
tevékenységének ellátásához rendelkezik a szükséges humán és infrastrukturális feltételekkel. Az egyetem
összhangban a jogszabályi rendelkezésekkel, különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet előírásaival, a kapacitásainak maximális kihasználásának biztosításához lehetőséget ad az
oktatási, kutatási, szolgáltatási tevékenységek külső megrendelésre, szerződésben foglalt feltételek mellett
történő végzésére. Ezen rendelkezések mentén az Óbudai Egyetem (a továbbiakban: egyetem) a
kapacitáskihasználás szabályozására az alábbi Kapacitáskihasználási Szabályzatot (a továbbiakban: KKSz)
alkotja meg.
1.§
Általános rendelkezések, a szabályzat hatálya
(1) E szabályzat hatálya kiterjed mindazon tevékenységekre, melyek alapján az egyetem a humán és
infrastrukturális kapacitását ellenérték fejében hasznosítja.
(2) A kapacitáskihasználási tevékenység engedélyezése a rektor hatáskörébe tartozik. A rektori jogkört
átruházott hatáskörben az önállóan gazdálkodó szervezeti egységek vezetői gyakorolják, szerződésenként
10 mFt értékhatárig.
(3) A rektori, a rektor-helyettesi, kancellári, oktatási főigazgatói, főtitkári, gazdasági igazgatói, kari dékáni,
központi főigazgatói1 és intézetigazgatói hatáskörök gyakorlásakor a vezetők a mindenkor hatályos
Szervezeti és Működési Szabályzat, és a Gazdálkodási Szabályzat előírásai szerint járnak el.
2.§
Az ellenérték fejében végzett tevékenységek besorolása
A kapacitáskihasználási tevékenységek általánosságban a KKSz, bizonyos esetekben más egyetemi
szabályzat hatálya alá tartoznak. A KKSz hatálya alá tartozó tevékenységekre a besorolás függvényében
eltérő szabályok érvényesek. Az ellenértékért végzett egyetemi tevékenységek típusai és a tevékenységre
vonatkozó szabályozások és besorolások között az alábbi kapcsolatrendszer érvényes:
Tevékenység típusa

Besorolás Vonatkozó szabályzat, megjegyzés

kutatás-fejlesztés

D2

KKSz

kutatás jellegű szolgáltatás

A

KKSz

szolgáltatás

A

KKSz

költségtérítéses távoktatási képzés

A

KKSz

költségtérítéses idegen nyelvű képzés
(csoportos, egyetemi szinten szervezve)

B

KKSz

költségtérítéses idegen nyelvű képzés
(egyéni, kari szinten szervezve)

A

KKSz

kooperatív képzés

C

KKSz
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költségtérítéses, ÓE diplomát nem adó
képzések (pl. előkészítő tanfolyamok,
OKJ-s képzések, Hegesztő és
Minőségügyi tanfolyamok stb.)

A

KKSz

bérbeadás az önállóan gazdálkodó
szervezeti egységek részéről

A

KKSz, felhasználás csak az Államháztartási
törvénnyel összhangban lehetséges
3
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egyetemi helyiségek bérbeadása (pl.
előadóterem, aula, udvar, laboratóriumok
stb.)

-

- Az Óbudai Egyetem Ingatlan- és
vagyonkezelési szabályzata (SZMR 16.
függelék, 7. melléklet)
- 2/2013. Rektori Utasítás Az Óbudai Egyetem
tantermeinek és egyéb helyiségeinek
igénybevételére

szellemi tulajdon hasznosítása

-

Az Óbudai Egyetem szellemitulajdon-kezelési
szabályzata (SZMR 35. függelék)

pályázat

-

a pályázati feltételek és/vagy a támogatási
szerződés alapján számolandó el

3.§
Az ellenérték fejében végzett tevékenységek elszámolása
Az önállóan gazdálkodó szervezeti egység által ellenértékért végzett tevékenységek elszámolása az alábbi
táblázatban foglaltak szerint történik.

Tevékenység
besorolása

Vetítési alap

Egyetem
központ
részesedése

Önállóan gazdálkodó
szervezeti egység
részesedése

A

képzési díj, nettó szerződéses ár

30 %

70 %

B

fix költségekkel1 csökkentett képzési díj

30 %

70 %

C

kooperatív képzés nettó bevételének
40 %-a (60 % hallgatói ösztöndíj)

30 %

70 %

D5

kutatási-fejlesztési tevékenységgel
kapcsolatos szerződések esetén a nettó
szerződéses ár

10%

90%

1A

képzési szerződésben meghatározott, a hallgatóknak kötelezően fizetendő tételek és az egyetemi szintű szervezési
költségek összege. A fix költség megállapítása a tudományos rektorhelyettes joga és kötelessége.

4.§
Átmeneti és egyéb rendelkezések
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