
Kiegészítés a ,,Javasl at aközterlůlet-használati kéľelmek elbírálásáľa,, című / /

-

előteľjesztésekhatáľozatijavas|ataihoz 1 ĺ^. |,

I. Tényállás és a dtintés tartalmának részletes ismeľtetése

Az elmúlt időszakban a Budapest Fővaros VIII' keľület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatalhoz
az alábbi közterĹilet-haszná|atihozzájárulás iránti kéľelmek érkeztek' A PénzĹigyi Ügyosztály
tźĄékoztatása alapján az a|äbbi kéľelmezőnek kĺĺĺeľtilet-haszná|ati ďijtartozźsa nincs.

6.
Kö zteľĹilet -haszná|ő . kér elmęzo : óbua.i Egyetem

(székhely: 1034 Budapest, Bécsi .(lt96lb.)

A kérelemben foglalt köztęrület-
hasznáIat ideje: 2016. március 22. _2016. március 23.
Köztertilet-haszná|at cé|ja: obudui Egyetem Állásbĺĺĺze-egyéb elkerített

tenilet
Budapest VIII. keriilet, Szíiz u. 1. szám előtti
kĺizterület
231 mr
32O,-Ftlmflnap'+ ÁFA
I47 840'- Ft + AFA (320,-Ft* f3I m"* 2 ĺap)

Tényáliás: Az obudai Egyetem (székhely: 1034 Budapest, Bécsi tt96lb.)2016. március 18.
napján érkęzett kérelmében k<jzteľület-hasznźiatihozzájáruIás -teljes díjmentességgel tĺirténő
_ megadás át kéri a Tisztelt Bizottságtól. Az obudai Egyetem tńtal szewezett Állásb oruéhęz
kapcsolódóan, a rendezvényhez szükséges ľakodás idejére kéľelmezik a közteľtilet ingyenes
haszná|atának engedé|yezését f016. március 22-én 14:00 és 22:00 óľa ktizötti idótaftamra,
20 1 6 . március 23 - án 06 : 0 0-09 : 00 őr áig, illetve I 6 :00.f2 :00 óľa közötti időtartamĺa.
Tájékozatom a Tisztelt Bizottságot' hogy kieső paľkolási díj nem kerül megá||apításra,
tekintettel arľä, hogy az ugyfé| kérelmében megjelcilt közteľület nem érinti a paĺkolósáv
teriiletét.
A Gazdá|kodási Ügyosztźiy javasolja a közteľület-hasznźiat megadását, valamint a Rendelet
24.$ (1) bekezdés e) pontja a|apján javasolja a teljes díjmentesség megadását.

il. A beterjesztés indoka

A beétkezett kéľelem ęlbfuáLtsa, valamint az előterjesztés tátrgyélban a döntés meghozata|a a
Tisztelt B izottság hatáskĺjľéb ę tartozik.

ilI. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés cé|ja a beérkezett kéľelem Tisztelt Bizottság źL|ta|határidőben töľténő e|bítá|ása.

łór

Ko zte riil et -hasznźiat he lve :

Ko ztertil et -hasznźiat nagy s ága:
Köztertilet-használati díj :

Díj kiesés díj mentesség esetén:

9Ĺi kiesés. dĹi elengedés :

Obudai Egyetem
Osszesen:

147 840,- Fr + AFA
|47 840,- Ft + ÁFA

Iv. Jogszabályi kłirnyezet

A Rendelet 12. $-a értelmébęn a közterület-hasznáIatta| _ hozzájárulással és elutasítással _
kapcsolatos önkormányzati hatősági e|járźsban a hivatkozott rendeletben rogzítettek szęľint
elsőfokon a Yáłosgazdźllkodási és Pénztigyi Bizottság dönt. A Rendelęt melléklete
meghatározzaakozteľülethasználatokutźniťlzętendődíjmértékét.
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A kcĺzterület-használ ati ďíjfizetés ütemezés érőI a Rendelet 18. $ (1) _ (2) bekezdései az
alábbiak szerint rendelkeznek:

,,(1) A díjat a kĺizterület-haszntt|atihozzájźlruIźtsban ľögzített időtartamľa és módon a jogosult
kciteles előre egyösszegben megfi zetni.
(2) Tartós (legalább hat hónapot meghaladó) közteľület-hasznáIat esetén aBizottsága jogosult
kérelméľe havonta, negyedévente vagy félévente esedékes, egyenlő összegű díjťrzetést
megállapíthat' ameruryiben az esedékes díj 10.000 forintnál magasabb. En. a téný a
ktizterĹilet-hasznáIati hozzź$źľu|ásbaĺ r o gzíteni kell.

A kĺjzterĹiletihasznáLati díjak csökkentéséľől, elengedéséľől a Rendelet 24. $ (1) bekezdése az
alábbiak szerint ľendelkezik:

',A Rendelet 2. melléklete aIapján megállapított közterület-használati díjak korlátlanul
csökkenthetőek vagy elengedhetőek:

a. az onkorményzatérdekében végzettépítési, felújítási munkálatok végzése esetében;
b. a főváľosi, vagy önkoľmányzati pá|yćzaton elnyeľt támogatásból ttjrténő épület

felújítások esetében;
c. humanitáľius és kaľitatív célok éľdekében végzett tevékenység esetében;
d. kultuľális és környezetvédelmi célok éľđekébenvégze|t tevékenység esetében;
e. minden olyan esetben, amikor a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az Jőzsefvźtos éľdekeit

szo|gá|ja;
f. bejegyzett politikai pártok, egyházak és táĺsadalmi szervęzetęk nem kereskedelmi célú

rendezvénye esetében;
g, oktatási, tudományos vagy ismeľetterjesztő témźljű filmalkotások forgatása esetében;
h. a Filmtv. hatźt|ya alá nem tartoző alkotások forgatása esetén, aho| az igénybeveendő

teľület a 15 mL-t eléľő, de a20 mZ-t meg nem haladó területrĺ;
i. a Filmtv. hatáIya alá nem hrtoző alkotások forgatása esetén, amelynek iđotartama a

kérelmezett időponttól számított 30 naptári napon belül összességében nem haladja
mega2naptárinapot'''

A Rendelet 9. $ (1) bekezdése szeľint: ,,Közterü|et-haszná|ati hozzájźtrulás csak ideiglenes
jelleggel _ meghatarozott időtaľĺamra vagy meghatáĺozott feltétel bekövetkeztéig _ adható,
legfeljebb 3 évre; a településképi bejelentési eljárás soľán hozott döntésben engedélyezett
reklámbeľendezés elhelyezése esętén legfelj ebb 1 0 évre.''

Fenti ek alap j á n kéľe m az a|á'ňbi határ ozatí j avaslat elfo gad ás át.

Határozati javaslat

VI. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kozteľÍilet-haszná|ati
hozzź|áruIźlst ad - teljes díjmentességgel . az alźtbbiak szeľint:

KözteľĹilet-hasznáIő,kérelmező: órudai Egyetem

A közterĺil ęt-hasznáIat ideje: !'íľffi?;.iľ1łyľ,i;:'ľi:;il:.;':'' 
)

Köztertilet-hasztá|atcé|ja: ób.,dai Egyetem Állásbciľze-egyéb elkerített
tertilet

Kozteľület-haszná|athelye: Budapest VIII. keľület, Szuz u. 1. szám előtti
közterĹilet,

Kcizteľület-haszná|at nagysága: 23I m"

Felelős: polgármester
Határidó: 2016. március 21.

I
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A dĺjntés végrehaj tás át v égző szerv ezeti egység: Gazdálkodási Ugyosztály

A lakosság széles kĺĺrét érintő dontések esetén javaslata a kozzététe| módjara:
nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 2016. március 1 8. -r+bk*W

KÉszÍreľľe: GazpÁlrooÁsl ÜcyoszľÁI,y
LpÍRľe.: N,łcy Ker,ł,l,IN Éve ÜcynĺrÉzó
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Budapęst Föváľos V||l. kertilet Józsefvárosi Po|gármegteľi Hivataĺ
GazdálkodásÍ Ügyosäály
1082 Budapest
Barossutca63.67. 

K É R E L E M
a Józsefuáľosi Önko ľmányzat tula i đonában lévő kiizteľiilet haszná |atáhozKěrjük a hyom!atvónyt oIvas.hatóan-, nyomtatott be|űveI ki,ôtteni!

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szervezetek esetéhen:
Kérelmezínevę: obudaĺEryetem.... telefoľ 06]-66G56t7
Kapcsolattartó üpvintézĺ neve: Reha Ilona......... telefon .. .(+36) 30-620-5443

Banlazámlaszáma: 0i0ĺ2 9it 1 0

Adoszama;

1i0 0 J 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 ) 7 0 6 J

Vállďkozó nyilvántaĺtási száma: iĺ

Adószáma: -il-ffi
Ban]ĺszrĺmlaszĺma: ti I

I
I

M agánszemélyek esetében :

Kérelmezoneve:..........-... .............telefon:
i-T--T--i-l

Iakcíme:iisz:| ii iihapeg: (u,ter):.

Szĺiletesihelye::-....... ideje: ill]l é" i-Tl hó il:; nap,any.aneve:

.sam.."....

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közteri)let-hasznóIati kérelmek elbírátósóhoz, valamint a közterület-hasznóląti
hozzájárulas'ban foglaltak ellenőnéséhez szül<ségesek. Áz adatokat a Polgórmesteri Hivata! Gazdőtkodási. illetve Kiizterület-
felügłeleti UgłosztáIya kezelik u itfoľmációs őnrcnđellreési jogrol esaz infołmáeióvabaďságol gótó 20I1. én Cffi. töruény akpján'

Kiizteľiilet-hasaálatidejezłOIioj* ĺolTi ou lt7jnaptól - 201n.e" ľlł ľro ĺzTł] napĺg

2016.03.22. lŁf2őráůg

2016.03.23. 0G09 fuáng

2016.03.23. tG22óráig

(ľöbb időpont,- helyszín eseténkénink lisĺát mellékelni!)

Kiizteľĺilet.haszná|at célja: obudaÍ Egyetem Áilásbtirze

Kérelemmel éľintett közterĺilet narysága: 40 m ritszakasz

Közteľíilet helye: Buđapest, VIII. kertilet .' . .' . . . .. . ...s ztiz ., .'

. ... G'tcą, ted...1-3''..szám előtti: jáÍdan, úttesten zildterüieten vagy

Megiegyzés (Eryéb tény, kiiľĺi|mény, LEVELEzÉsr cÍľĄ amennyiben a fentiadatolrtĺíl eltéľ, stb.):

az iuudai Egyetem Átlásbörze rendezvényh ezkjzáĺó|aga rakođás iđejére kéťuk a köztenil€t
INGYENES használatanak engedélyezését.

udapest, 2a16. év 03. hó '18. nap.
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A kéľelmező tudomásul vesziu hogy

ą kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterĺilet lrasználatáľa ,
a Józsefuárosi onkoľmanyzat tulajdonában lévő köztęriiletek hasalálatáról és hasanálatának ľendjéröI szóló
l8/20l3. (I\I, 24.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése szerint a kĺizteriilet baszná|atáÉrt közterĺilet-
használati diiat köteles fizetri,
a közterületen kizarólag a kereskeđelmi tevékenységek végzésének feltételeiľől szóló ilaĺ20o9.(B.'29.)
Kormányrenđętet |2. $ (1) bekezdése alapjan a ľendelet 5. mellékletében meghatłározott tęľmékęk
árusíthatók.

A kéľelemhez a kéľelmezőnek az alábbi mellé|eteket kel| csatolnia: (,Ą csatolt mellékletet kéľjiik X-el jelłĺlni)

1. A koaeruleten folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító ąffi
- egyéni vállalkoás esetén: vállalkozói igazolványt,
. gazdasági társaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem ľésebbi cégkivonatot. alráínási címnéldánvt.
- tĺársadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nýlvántartasba-vételüket igazoló okiratot.
. östeľmelők esetén őstermelői igazolványt.
- vendéglátó teľasz leŕesítése esetén" az aztüzeme|tetni kívánó kereskedelmi/vendéglátó eg;Äég érv.ényes
bejelentés köteles kereskedęlmi tevékęnység beielentését igazoló dokumentumot vagY a Működési Ensedélvt
2. Azigéĺyelt terii|efuę vonatkozó helyszínt ábrźno|ó vázlato! amelyen szerepe|nie kel| a ktirnyező utoáknak
is. A vázlatonazigéĺye|tteriiĺetnek - a sziikséges méretekkel - úgy kell szerepelníe, hogy annak nagysága,
elhelyeż<edése egyértelműen megállapítható legyen (TERÁSZ, PAVILON ESETÉN: annak szélessege,-.hossaisága; a terasą.pavilon szélének az épület homlokzati falától és ajáľda szélétől való távo|sága; tirasz .

esetén annak az tizletnek a bejaratrától való távolsága, amelyilúlez lartoz:iĺ;:, méterben méĺve).
3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés mÍiszaki leÍräsát és teľveit; te,as,kél.elmefilez a
helyszín fotój át is csatolni szĺikséges.
4. Megtévő léÍesítményľe vonatkozó közteríilet-használati hozzájárulás megújítása eseten -
városképvédeĺmi szempontok figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítesi engedéIýez katan építnélly esetében vagł építési munkáIątokkąI assze|ĺłggł lra,tełłlet-llasznaĺat
?etéb?n az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előíľt esetekben a jogerős építésligli
hatóságt engedéĺyt csatolni szfüséges.
6.Köaĺtigénybevételeesetén-a2.pontbanfog1althelyszÍnrajzontul-avon@
foľgalomtechnikai vánajzot, amely beszęrezhető a BKK Közuti Közlekeđési Igazgatósáry Ki.ĺzritkęzelesi
Főosztály, Forgalomtechnikai osztrílyán.

Fĺgvelneztetés;
Á hiáľytaluul kiĺöItött |terelemnyonltawány és u előűt melléHetek csąĺolasan hil, a pontos es egłértetmű helymeýaározas,
valamint a meglłźvő léĺesitményfonja ekngedhetetĺcn a bełryťl1.tott kél.elem á.demi elbírátásahoz!

A kcizteriilet-hasaálatot _ ktilönösen _ az alábbi jogszabályok szabźiyoz:ěk

Mag5arország heýí onkorľnányzatĺiiról szóló 201 1. évi CIJco(DĹ tcirvény
a Józsefuirosi onkomrrán1zat tulajdonában lévő köaeĺĺiletek hasanálatáľól és használatának ľendjéről szn|ó |8/2013.
w .24.) öĺkormanpatí ľeĺrdelet
Jóxefvaros Keríilęti Építési Szabźiyzatáro| sző|ćl 66D007 .W'|2.) önkormanpatí rendelet.
Budapesti Vrłrosrendezési es Építésí Keľetszab áiyzaióIszőlő 47t|998.(X.15') Főv. Kgy. renđelet
A ľeklámot ľeklámberendęzések és cégérek elhelyezésének szabályařól szó|ő 55/2013' QilI.2o.)
önkormányzatí reĺrđelete

NYII,ĄTKoZAT
AlulÍrott, az álta|arĺbenyijtott közterÍilet-használati kérelmem elbíľálásának céIjából hozzúiáruloĘszemélyes adataim
tör.ténő kezeilaéhez, valamint ahhoz, hogy az igy i:đomásra jutotÍ személyes adataimat a Polgáľmesteri Hivatal az
lejáľásban részt vevő szakÍratósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetá<es hatóságok felé.

Kérelnem benyrijtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ügyintézöjétő| tájékonatźst kaptam -
amelyet tudomásul yettem _ az e|járás megindításának napjáról, az igyintézési hataridőről, az ügyemre irányadó
jogszabálý rendęlkezéselĺľől, jogaimról és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettséem e]nrulasztásának
jogkövetkezményeiĺőI, valamint a hivatali el éľhetőségről.

E!i@, hogy kéĺelmem teljesítése esetén a kijzigazgatási hatósági eljrárás és szolgáItatás általanos szabáIyavő| a
2oo4. évľCXL. törvény 2004. évlCXL. törvény 73lA. $ (1) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezési jogomĺól
lęmondok. Tudomúsul vesz'em, hogy ezáltal az ügyemben hozoff hatźrozat annak közlésekoľjogerőre emelkeđik.

,tz a. Budapest' 2016. év 03. hó.18. nap.

\N
\)

rÉnnlľrłBzŐ ĺI-ÁÍnÁsĺ.



ĺr,ÁÍnÁ sl cÍľľrcr,nÁľĺy

A]ulírott Monszpart Zsa|t Gyłiľgy (sziiletési neve: Monszpaľt.fsolt Gyöľgy, s-ziiletési helye,
ídeje: Budapest, 1959. januát 5., anyja szĹi]etési neve: Nagy Sarolta Leoną magyar
állampolgár) 1039 Budapest, Czetz Janos utca 20, szőm aIatti lakos, mínt az ótudai
Eryetem (ľövidített neve: oE, székhelye: 1034 Budapest, Bécsi tlt 96ĺB,, töľzskönyvi
nyilvantartási száma: 773065) kancelláľja a kancelliĺri teendők ellátása soĺaĺl az ntézméĺý
akként jegyzem, hogy az iĺtézmény kézze|, géppel előíľt, előnyomott vagy nyomtatott, teljes
vagy ĺ<ividített neve ďá nevemet iiniĺllóan a következőképpen írom:

Budapest, 2015. december I 8.

v,

./L-.-*- X 2- //"r"'
Monszpart 7sa|t GyöľgyDr. Angyal Gabriclla

budapesti közjegyző

10367rpád fejedelem Útja 49' |. 8.
_ 

Tet. ;.388_9603; 368_'0266. E'-nla||: angyalg@t-onĺine'hu
łąooszam: 41414857_14i

110 Í7 ĺHJ 4393 ĺ 20t5, Ügyszám

Tanúsítom, hogy Monszpaľt Zso|t György (szĹiletési neve: Monszpaľt Zsolt Gyöľgy,
születési helye, ideje: Budapest, 1959' januaľ 5., anyja szĺĺletési neve: Nagy Saľolta Leona,
magyar állampolgríľ) 1039 Budapest, Czetz Jrános utca 20. szźľľĺl alatti lakos, aki
személyazonosságát a 657444IA szźĺrlű, éľvényes személyazonosító igazolvánnyaĺ, lakcímét
az 552225 VL számú lakcÍmet igazolő hatósági igazolvźnrtyď igazo\ta, a fenti alrĺírási
címpéldanyt ęlőttem saj át kezűle g írta aLá. -
Az ügyfel tudomasul vette a közjegyzőhelyettes tájékoztatźsćŃaközjegyzőkről szóló 199l. évi
XLI' Törvény l22. s (2) _ (10) bekezdéseiben foglďtakról, vagyis a szeméLyazonosság on.line
ellenőrzésére vonatkozó renđelkezésekľől. -
Kelt: Budapesten, 2015. Kęttőezertizenötödik évi decembeľ hónap 18. Tizennyolcadik
napJan.----

/-rZ-"bE Y^pa. 
dľ. Rudoffiíudií ł
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Kutatás|' Tudományos és oktatási szerYezeti egységelĺ

Be|só

E||enőzés

TámogatÓ és mĺikŕidtetést segítô szervezeti egységek
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okĺľat száma: szt67.L ĺ 2oL5. 2. melléklet

ingatlan đme Íngatlan
helyrajzi
száma

vagyon felettĺ
rend.elkezés
joga varya
vagyon
használatí iosa

az ingatlan
funkciója,
célja

1 1034 Budapest' Bécsi últ94.96, L4.72411 vagyonkezelő oktatás

z 1034 Budapest, Doberdó út 6. 74.726/3 varyonkeze}ő
oktatás

ko||ésium

3 1034 Budaoest. Doberdó út 6. t4.729/7 vasvonkezelő sDortDálva

4 1034 Budapest' Dobeľdó út L6.197 /2 vag:yonkezelő üres telek

5 1034 Budapest' Doberdó út 76.L98t7 vagyonkezelő üres telek

6 1034 Budapest, Podolini u. t6.L98lZ vagyonkezelő üres telek

7 1034 Budapest' Doberdó út L6L94t3 saiát tulaidon üres telek

I 1034 Budapest Bécsí út 104-108. 16.198ĺ4 vasýonkezelô kollégĺum

9 1034 Budape st, Sző|ő u' 2-4' 17.569/2 vasvonkezelő oktatás

L0 10ó5 Budapest. Poámaniczkvu' 8' 28.920 vagyonkezelő koIléeium

LI L032 Budaoest Kiscelli u.78-82. L7370 saiát tulaidon oktatás

12 1-088 Budapest, Józsefkörut 6' 34.663
varyonkezelő
65/35
aránvban!

oktatás

73 1084 Budapest Tavaszmező l, L4^I8. 3s.165
PPP
konstľukcíó

oktatiĺs

L4 1084 Budapest, Tavaszmező u.7-13.

35.246

ftildhaszná|a.
ti iog van a
teľtilere
beiesvezve

diákotthon

3s.246/0
/A/t varyonkezelő dÍákotthon

35.246/0,
IAĺ2 varyonkezelő konyhą

étteľem

3s.246/0
IAĺ3

PPP
konstrukció diákotthon

15 1084 BudapesL Tavaszmező u. 77. 35.263 vagyonkezelő oktatás

1.6 862LZamárdi, Batthyány u. 56. 2.L75 vasvonkezelő ĺidülő

L7 8000 Székesfehérvár, Budaĺ út45. 8.482,lr vagyonkezelő oktatiís

18 8000 Székesfehérvár' Budai út 15. 8.48312 vagyonkezelő bontott

t9 8000 Székesfehérvár' Budai út 15. 8.48317 vagyonkezelő felúĺítandó

20 8000 Székesfehéľvár' Gvümtilcs u. 10. 795 vaF;yonkeze|ő kollésÍum

2L 8000 Székesfehéľvár' lózsef Attila u. 806 vagyonkezelő sportpálya

22 8000 Székesfehérvár. Piľosalma u. 1-3. 796 vasvonkezelő oktatiís

23
8f 52 B a|atonszepezd., G esz tenyesoľ u.
31,

L44ĺ5 vagyonkezeIő üdülő

I



*..

l^

2.

Eh/íBERt EnŐronn",ĺsor ľĺĺNrszľÉRIUMA (t 054 Buđapest, Akadémia utca 3)
Magyar ÁItamkinosÍiĺ'r (1054 Bu.|ąPest, Hold utca 4)

tw| MagIraľ

ÜEyintézés hę|ye: |054 Budapeĺt, Hold utoo 4
Ügyĺntézö: Vęľeczkei Andrásné
Telefonsám: 06.|-327.53.?0

.,-
Iktatószáfi : 88JlNY.20?8-2l'o |5-7]i3065
Táĺgy: Törzskönr.vi nyilvántaĺás

adaünódosíĺłsa
Melléklet Törakönyvĺ kivonat

ą!J^c1

IIATÁRozAT

A(z) EMBEzu ERŐFoRRÁsoK MINISZTÉRIUryIÁ (1054 Budapest, Akadémia utca 3) által
1ľypTŁ19!!: dęc.omber 2l. nap1án. a 88-TNY.2o78:lĺ20|5.77io65 iktatószámon érkeztetett'oBUDAI EGYETEM ĺl.leg1evezésíiittĺrz'ľtĺnyvi nyiĺvĺntartłs száma ĺllods1sÁrvre vonatkozónnbenyrijtott vá|tozłs.bcjelentési kéľelemnek helyĺ adot. Á úu.ĺi]łott okiľatolc 

" 
j"á'*=uĺlyi előíľásoknakmegfelelnek.

Ą Magyar Ál|amkincstáľ áta| vqżetęttközhiteles törzskönyví nyilvántarü{sban nevezett szerv adatain akért módosításolot 2aL5,|2,2| haa{IyosulÉsi dátummal iw"""ttl..

Kére|mezett módosítások: Rłividítętt név-módosítás' FogIalkoztatĺási jogviszony és kormányzatifunkció felvétel. Te|ephely módosítĺĺs. A|apÍto okíraÍ szlel.nas
.ł.(z).iBUDAt EGYETEM szerv törzskönyvi nyilvántartásban szeľepló módosított adatait aTtiľzskönyvi kivonat tarta|maza, melyeket äz adátmodosításľó| szóló hätározattal egyiitt ęredetipéldányban adok ki.

Az eljárás soľán Íigyfe|et terhe|ő illetét díj és egyébeljárĺási költség neľn merült fe|.

Jelen határozatom ak!1ig}zęatĺĺsi hatóságie|jáľás és szolgáItatás általr{nos szabályairol szóló 2004.évi CXL. tdrvény 72. s u) bekezdésén alalut.

Budapest 20 15. decdmbęr 2l.

Dr, Dancsó József a Magyaľ Áilamkincstár elnö,ke nevében és megbÍzásábó|.

Kapják:

I

f'ffią

u ul s Ąl n.1o mo 
-|, 

I 
-J0 !, ! 2 ! !Y l/1. oldal



ryHilľ*.*,
Ügyintézŕs helye; 1054 Budapesą Hold utcą 4
|}gyiĺtézÄl. Vereczkci Andrásné
Telefonszárn: 06-1-327.53.?0

-'-
Ik1ató'sám: 88-TNY.207t.2.ĺ20|5.773o65

I 0 $,n 59 J,d|wt-ý I-20 l' l z'' l

\r*\
\ł\u

ľÖnzsroľľľvl KIvoNAT

Az ät|arnháziĺartásról szóló 20t l. évi CXCV. törvény l04, $ (1) bekezdes alapján a Magyaľ Államkincstr{ľ áltat
vezetett töľzskönyvi nyilvłíntarüásban az a|ábbi töľzskönyvĺ alany 20l5. decembeľ 2l' napjrłn haÍáI'yos, főbb
adatai:
Třrzctrönyvi elany rmnosÍtó ĺdĺtĺĺ:

Törnköłlyvi uonosltószám: 1?3065
Adószán: |5773063.f-4| Kl,zössěgi adószám; HUl5773063
KSI{ stdlísztikąi szá,njel: |5773063-E542.3|f-0|
Stlźluy: é|ő
Tötzskötĺ1lYi bejegzés dáÍumą: f009.|23a
ÁHTI azonosító: 2t5467

McEnevezćs:

nvelv . !łnsHjnwi alanv neve, ' .
rĺĺagyar OBIJDAIEGETEM
angol OBUDAUNMRSITY
cgyéb uNIvERsITAs BUDENSIS

Rövidített név: le

Cĺml
címtípusa cíą . , '. -Szíkhely 1034 Budapest Bécsí út 96l8

E.og|e|koztĺÍísi iogvirzonyok: közatkalmazoíti jogviszony
mcgbízÍsi jogviszony

Ä lrptevákcĺységi beĺo ľo!{s:.

ÁtlanhźztartúsÍ ua6gazat: E542oi Felsőfokú oktatás

Koľmányzrti funkció:

lor,fank meqnevezés
014030 Tetmészgttudományi' mĺiszaki alapkutatás
014040 Táľsadalomtudományí, hunán a|apkutaúás

0l5ol0 Átatános közsmlgáĺtaĺásokkal kapcso|atos alkalmazott kuÍatás és fejlesaés
024010 Véde|ni tevékcnységokkel kapcsolatos a|ka|mazott kutatĺłs ćs fej|esztés

0350l0 Ktlzrenddel és közbĺĺonsággal kapcsolatos ďkalmazott kutatás és kíséľlęti fejlesŹés
04||70 Mĺĺszaki vizsgá|at,clcĺnzés
048010 Gazdasági ügyekkcl kapcsolatos alkĺ|mazott kutatás és fejleszés
0490f0 K+F twékenységckhez kapcsolódó ínnováció
0550 l 0 K{iľnyezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatłás es fojlesaés
065010 Lakás- és kiizĺriletlátassal telepütésfejlesĺésseĺ kapcsolatos ďkďmazon kutatós és fejlesztés

0750 l 0 Egćszségüggye| kapcsolatos alkalrnazott kutatás és kísérleti fejleszÍés

Á Tônskđnjnł kivonat kôzohiratnak csak ak!ĺor mlnđstłI, ha azr a Magnr Állankínesdir bétyegz.ővel, valamilĺ aláízżsäval hžlelesítve

adtą ki,

l/3' olďal

Ąo



08 l043 ĺskolai' diáksport-tevékenység és támogatása
08 107l Üĺĺloi szĺľĺshely.szotgálrates és étkeztetés
082'042 Köuyvtárĺ állomány gyaľapĺtása, nyilvĺĺntaľtása
082043 Kiinyvtáľi álloĺnáĺy feltáľásą megőrzesĄ véđelme
0820ł4 Kiinyvtári szolgáttatfuok
082070 Töľténelmi hcly, építmény, egyéb látványossrĺg mfüödtetése és megóvása
083030 EgJ,éb kiadói tevékenység i
084070 Á fiatalok tánada|nlĺ integrációját segítő struktúra, szakmaĺ szo|gáttatások fej|esztése, mĺikłĺdtetése
0850 l 0 Szabadidös tevékenységekkel, spoľtta|, kultúrával és valtássa| kapcsolatos alkalmazott kutatás és fej|esĺés
086020 Hclyi, térségĺ közössegi tér biztosíľása, mĺiködtetése
0930l0 Fe|sőfokú végzettségĺ szintet nem biztosító képzések
093020 Iskolarendszeręn kívü|iIscED 4 szintú oKJ-s képzés
094l l0 Felsőoktatási szakképzés
0941?0 Szakírĺinyú.továbbképzés
094|7a Isko|areĺdszęĺen kívüli IscED 5 szintű oKJ.s kénzés
0942l.0 Felsőfokúoktatás
09425o Tankönyv- es jegyzettámogatás
094280 Hal| gatók lak|iatĹslának biáosítása
095020 |skolarendszeren kĺviili egyéb oktatás, képzés
0970l0 oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatĺĺs és fejlesztés
09E040 Nemzetközi oktat'ási eg5ńlttmíiködés
l080l0 Srcciális biĺonsĘgal kapcso|atos alkalmazott kutaaĺs és fejlesztés

Álekulóssąl kĺpcĺolgÍos ĺdltok:
Álapitásnódja: jogutódos.átalakulrís(ogclödszcrvmegvifut)
Álapítósdđluna: 20t0.01.0l
.4 I ap Í t ďlé te s í t ő o ki ra t/j o gs z a b á I y :

20t5.12.t5
2015.r2.t5
z0t4-48,29
f014.08.29
z014-42-28
2013.03.21
20t3.93.21
2010.1t.02
2010.t |.02
2010.0s.29
2009.12.30
2009.12.30

alapító okiľat
módosÍĺó okírat
a|apÍtó okÍľat
módositó okirat
alapÍtó okirat
alapító okirat
modosĺtó okirat
mĺídosító okirat
a|apító okiľat
jogszabíiy
hatźrozst
alapĺto okirat

52|67l2Ü|5'
52167-lĺ20].5.
39488-11f0t4.
3948Eĺ20|4
5 S 43 - | 120 | 3.+7 3 0Z-8 I 20 1 4.
5s43-v2013.
5543ľ2013.
oK-279-2v20t0.
oK-?79-20120r0.
2010. évĺ )(LIl. tv.
3073í'I2a09/otłÝl
30733-t/2009/OKM

KôzľcÍlen io gel6d(6k)i

lłjrzsk régi lörzsk
cEon. azonosí!ó megnevezés

32983,1 BUDAPESTÍMÜSZÁKI FoIsKoLA
1034 Budaiest, Bécsí út 9618

| ľí nyĺtĺifIo|ü gycleŕi szcrví'ck):.

báľlyit ó / fe lügłel e l ĺ ne rv
tlmlcÍója

EMBERT soK felügyelet
l.054 Budapest, Akadémia utca 3

Álĺpítli jog týĺkortójł l
oRszÁGGYULÉs
t055 Budapest, Kossuth Lajos tér lJ

F.epntĺľtó megnevczésc:

EMBERI ERiFoRRÁsoK MIMszTÉzuUMA
1054 Budapest Akadémia utca 3

A \önskłinswi hivondt közokirątnąk csalĺ akkor ninősÍil' ha az| o Maglar Állĺlmkincstáľ bélyegzővel' va|amint a|áírásával hÍtelesine
\dĺa ki.

\$,,*,ildLý!.fot'I21! 2/3' olcłal
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yg,glÍł.

Vezető neve: Dr, Fodoľ János Neme: fđrťĺ Kinevezźs módja: kinevczés/megbizĺs
Kinevezés kłzde|e: z0|4.0426 vége: 20L8.04,25 léľyleges vége:

' Tc|cphcl}'íck):

,, lelepĘeb bchnikai soľszúm
.ÁLBAREGIA

t000 Székęsfchéľvár' Budai ĺit 45
. ALBA REGIA t.ĺÍÜszeĺI xen.

E000 Székęsfehérvár, Pirosalnra utca l.3

Tirsulás tapigi:

Srł míŕrĺgéľes nvilyíntrľlás techĺikĺl. hetorolŕsi rĺ|rtrl:
SzervÚĺpus:
Szeldor:
KS H gu dáI IĺłůŁs i for maĺu d :

RSH terúleti szómjel:
K1ffjińróskőĄ nev:

Fcjezctl

0f Ktizpontí költségvetési szcľv
l05l Kiizpontiéstáľsadalornbiaosításikö|fségvetésiszeľvek
3|2 Kłizponti köIbégvetési szerv
0l 18069
003 Budapest03. ker.

)o(. EMBERI RlFoRRÁsoK MINIszIÉRIUlvÍA
Kózpnntosított |tletmény:łzĺmÍejtési {ĺ nottó ĺinlnrłfľoz{s kłiľbt trľtozlr:

Köąon|osho,t illetméryszźafajtásj körbe,aľtozik ncm
Netló Jinanszírozásř karbe tútozik
Nel|ó linaneíroadsi lĺörbe íľtozás dá|una:

Á.dóĺlln!łirággrl ösgzcfltĺg6 eđĺto|.:

Ádószú.n: |57na$.2.4|

rgcn
20t3-01.01

:

.Ädölłöteles bevételszenő ĺev. kezdł|e: 20l0.0l.0l
Kiemelt Ádózók Igugataĺĺźga kizdróIagos ĺlletékességź kłirébe tttozó szerv: nem
Közôsségź adószúm: Iłł,J|5T|3Q63
?lI'o-ttirvéBy haÍa{ya aIá tałíozÍk nem

Ténylegesen végzett tevéĺłenységek reioR,O8 besorolđs szerint:
TEÁoRtínłsa raÁ'on me*nevezés

fó tevékenysćg, E542 Fclsöfokú oktatás

A kĺvonatot EMBERI ERoFoRRÁsoK MIMSZľÉRII''MA (1054 Buđapest, Akadémia utca 3) kéĺéséľe, a
ťenti iktatósámri tiirzsktĺnyvi nyi lvánÍartási hatáĺozat mellékleteként adtuk kĺ'

Buđapest, 2015. đecem ber ft'
Dr. Dancsó Józseťa Magyaľ Áĺkmkinostáľ elnöke nevébęn és megbízás:ńból.

,1 Törzskönyvi kivonat kőzokiroĺnak csakakkor minđsíil, ha azt a Magnr ltlankincsuźr bélyegzővel, va|anint aláíłásłźvdl hitelesÍtve

adta ki.
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MI N ERVA Térinformatikai Rendszer
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TerĹiletmérés

Készti|t azá||ami alapadatok fe|haszná|ásáva|. Az ingat|anok kozhite|es adatait a fo|dhivata|ok szo|gá|tatják.

http://m i nubi 01 /ad8/i ndex.php

Ż

t".

5tf; 1

iłi|} ś1.':'iŁ?

1 FÓ|ia tor|ése

Qbiektum(ok) terrilete [m'z]:<t___-+7(w 1230'75 ĺ

-

?łc:: t,ł:łł1łĺł

tr

Rajzol

t

Uiĺ:j|i|iětí]
. Vá|assza ki a mérni kívánt objektumot, vagy
objeKumokat, majd a 'Számít' gomb
megnyomásáva| megkapja az eredményt.
. Tetszó|eges terr'i|et mérése esetén a 'Rajzo|'
gomb megnyomása után |ehatáro|hatja a kívánt
terti|etet. A terr]|et |ehatárolásának
befejezéséhez nyomjon OTRL + kattintást. A
terti|et(ek) kije|o|ése után a 'Számít' gomb
megnyomásáva| megkapja az eredményt. A
rajzo|t síkidomot tarta|mazÓ 'Terri|et' fő|iát a,FiIia tor|ése' ikonnaI toroIheti.

SzámÍt

\J
\

35855

X: 652373,083201, Y: 238528,829920 (M ETER)

-7

,|ĺ1
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