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6/2018. (III. 21.) számú kancellári utasítás 
a Budapesti Corvinus Egyetem Közgáz Campus  

helyiséggazdálkodására és rendezvényszervezésére vonatkozóan 
                                                            

 
 

I. Általános rendelkezések 
 

1. §  
Az utasítás hatálya 

 
 (1) Jelen utasítás hatálya a Közgáz Campus következő egyetemi épületeire terjed ki:  

a) 1093 Budapest, Fővám tér 8. (a továbbiakban: Főépület) 
b) 1093 Budapest, Fővám tér 13-15. (a továbbiakban: Sóház) 
c) 1093 Budapest, Közraktár u. 4-6. (a továbbiakban: C épület) 

 
(2) Az utasítás hatálya alá a közgáz karok elektronikus helyiségkataszterében szereplő helyiségek 
tartoznak.  

 
(3) Az utasítás hatálya nem terjed ki azon helyiségekre, amelyek - a helyiségkataszter szerint 
irodai vagy ehhez kapcsolódó adminisztratív funkciót látnak el. 

 
(4) Az utasítás hatálya nem terjed ki a helyiségek tartósbérletben történő hasznosításának 
feltételeire, illetve az ezzel kapcsolatos folyamatokra. 

 
 

2. §  
Az utasítás célja 

 
 (1) Az utasítás célja, a Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: az Egyetem) Közgáz Campus 

helyiséggazdálkodásának és rendezvényszervezésének szabályozása, hogy a tevékenységek 
átláthatóan, rendezetten, hatékonyan, a kapacitások maximális kihasználtsága mellett történjenek. 

 
 

3. §  
Helyiséggazdálkodási alapelvek 

 
 (1) Az Egyetem infrastruktúrája elsődlegesen az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységet 

(felsőoktatást és tudományos kutatást, illetve az ehhez kapcsolódó egyetemi közéletet) szolgálja. 
 

(2) Az egyetemi helyiségek alaptevékenységen kívüli vagy külső szervezet általi használatát a piaci 
hasznosítás szempontjai szerint kell kezelni. A hasznosítás az alaptevékenységek zavartalansága 
mellett, az Egyetem stratégiai céljait szem előtt tartva, az egyetemi épületek jellegének megfelelően 
és az Egyetem méltóságát, függetlenségét, arculatát tiszteletben tartva kell, hogy történjen. 
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(3) A szervezeti egységek teherviselése az utasítás hatálya alá tartozó körben a rendszeres 
használathoz kapcsolódóan a hallgatói létszám, az eseti hasznosítás során pedig a tényleges 
helyiséghasználat alapján történik. 

 
(4) A helyiségekkel való rendelkezés, gazdálkodás és a foglalás adminisztrálása központilag, egy 
szervezeti egységben, a Közgáz Campus Rendezvényszervezési Csoport (a továbbiakban: RSZ 
Csoport) keretein belül, egységes helyiséggazdálkodási rendszerben (HGR-ben) történik.  

 
(5) Az Egyetem a használótól és a használat céljától függően differenciált árképzési rendszert 
(tarifarendszert) alkalmaz, amelyet önköltségszámítással támaszt alá. 
 
(6) Ugyanarra az időpontra és helyiségre leadott igényeknél az utasítás 25. § (2) pontjában leírtak 
szerint kell eljárni.  

 
 

4. §  
A helyiségkataszter 

 
 (1) A Közgáz Campus egyetemi épületeinek használata és hasznosítása helyiség-nyilvántartás (a 

továbbiakban: helyiségkataszter) alapján történik. 
 

(2) A közgáz karok helyiségkatasztere tartalmazza az utasítás hatálya alá tartozó épületek összes 
hasznosítható helyiségét, ezek alapadatait és funkcióit. A kataszter kötelezően tartalmazza a 
következő adatokat: épület, ajtószám, alapterület, egyedi elnevezés, típus, oktatástechnikai 
felszereltség, a bútorozottság jellege. 

 
(3) A helyiségkataszter a Neptun rendszerben működik. 

 
 

5. §  
A helyiségek funkció szerinti besorolása 

 
 (1) A helyiségek hasznosíthatóság szempontjából 3 csoportba sorolhatóak. 
 

a) Teljes hozzáférésű helyiségek körébe tartoznak azok a helyiségek, melyekre nem 

vonatkozik korlátozás. 

 

b) Jóváhagyáshoz kötött használatú helyiségek azon nem adminisztratív célú helyiségek, 

melyek használata karok vagy központi szervezeti egységek (továbbiakban rendelkező 

egység) jóváhagyásával történhet. A jóváhagyáshoz kötött használatú helyiségek listáját a 

kancellár hagyja jóvá ezen utasítás 1/a. számú mellékleteként.  

 

c) Kizárólagos hozzáférésű, oktatási célú helyiségek azon oktatási helyiségek, melyek 

használata csak a hozzá tartozó szervezeti egység által, illetve hozzájárulásával történhet. 

Ezen helyiségek listáját a Közgáz Campus Igazgatója hagyja jóvá ezen utasítás 1. b. számú 

mellékleteként. 

(2) Az 1/b. számú mellékletben meghatározott helyiségek esetében a kizárólagos használati joggal 
rendelkezés alatt csak saját célú használatot kell érteni. A szervezeti egység nem adhatja eseti vagy 
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tartós bérbe a termet. Az eseti bérbeadásra jelen utasítás előírásait és szabályozott folyamatait kell 
alkalmazni azzal a kikötéssel, hogy ezen helyiségek bérbeadásából keletkező, a 31. §-ban 
meghatározott ISZK szolgáltatások díjának levonása után fennmaradt bevételrész 50%-a a 
kizárólagos teremhasználati joggal rendelkező szervezeti egységet illeti meg. A tartós hasznosításra 
irányuló bérletek esetében a vagyonkezelési szabályzatban előírtak szerint kell eljárni. 
 
(3) A Corvinus Faculty Club a BCE stratégiájába illeszkedő, kiemelt – a BCE Rendezvényszervezési 
Irodája támogatásával szervezett és/vagy felügyelt –, tudományos/szakmai/kulturális rendezvények 
számára biztosítható rendezvénytér, amelynek igénybevétele egyedi kancellári jóváhagyáshoz 
kötött. 
 
 

II. A tarifarendszer 
 

6. §  
Általános rendelkezések 

 
 (1) Az utasítás hatálya alá tartozó helyiségek használatának ellentételezése az utasításban 

meghatározott differenciált árképzési rendszer (tarifarendszer) alapján történik.  
 

(2) A tarifarendszert a helyiségek használatának módja és ideje, valamint a használó típusa alapján 
évente a Kancellária Kontrolling Irodája által szolgáltatott önköltség adatokat figyelembe véve a 
campus igazgató határozza meg (az „A” kategória tarifáját az Egyetem éves költségvetése, a „B” és 
„C” kategóriás tarifákat az utasítás 2. számú melléklete tartalmazza).   
 
 

7. § 
 
 (1) Egyetemi belső szervezeti egység: a BCE Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: 

SZMR) 1. és 2. számú mellékletében felsorolt szervezetek, továbbá az SZMR-ben feltüntetett 
testületek, valamint az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (a továbbiakban: BCE HÖK) által 
elismert/akkreditált diákszervezetek.  
 
 

8. §  
Egyetemi alaptevékenységhez kötődő rendszeres helyiséghasználatra vonatkozó rendelkezések  

(„A” kategória) 
 

 (1) Az egyetemi belső szervezeti egységek által az alaptevékenységi körbe tartozó feladathoz 
kötődő rendszeres használat esetén (különösen: oktatás, vizsgáztatás, konzultáció) az Egyetem 
Gazdálkodási Szabályzata érvényesül („A” kategória). 

 
(2) Az „A” kategória költsége évente az Egyetem költségvetésében kerül meghatározásra, kari 
szintre lebontva, a karok hallgatói létszáma alapján. Ennek értelmében a közgáz karok az Egyetem 
költségvetésében meghatározott összegben, az utasítás hatálya alá tartozó helyiségekre, az 
egyetemi alaptevékenységükhöz kötődő rendszeres oktatási célú tevékenységükre jutó költségeket 
a kari költségvetésükben viselik.  
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9. §    
Eseti megrendelésen alapuló helyiséghasználati igények besorolásának alapelvei 

 
 (1) Az eseti megrendelések között a megrendelő személye/jellege és a hasznosítás célja és 

körülményei alapján különbséget kell tenni a kategória-rendszerbe való besorolás meghatározása 
során. Ennek során különbséget kell tenni a 7. § (1) bekezdés szerinti belső szervezeti egységek és 
a külsőként kezelendő személyek és szervezetek megrendelései között, valamint eltérően 
szükséges kezelni a belső szervezeti egységek alap és nem alaptevékenységhez kötődő 
megrendeléseit, figyelembe véve azok finanszírozására rendelkezésre álló, bevonható külső 
forrásokat is. 

 
 

Belső szervezeti egység egyedi megrendelésén alapuló  
helyiséghasználati igényének besorolása a tarifarendszerbe 

 
10. §  

Belső szervezeti egység alaptevékenységhez kötődő egyedi megrendelése 
 

 (1) Belső megrendelésen alapuló – 11. § (1) bekezdés alá nem sorolható – alaptevékenységhez 
kötődő eseti megrendelés az „A” kategória alá sorolódik, így a megrendelő szervezeti egységet a 8. 
§-ban meghatározott költségen felüli további költség nem terheli („A” kategória). Ide sorolandó 
különösen: belső kutatási tevékenységhez kapcsolódó teremhasználat, diákszervezetek gyűlései, 
belső szervezeti egységek vezetői értekezletei, konferenciák stb. 

 
11. § 

 
 (1) Belső megrendelésen alapuló alaptevékenységhez kötődő eseti megrendelés térítésköteles, 

azonban a piaci alapú helyiséghasználati árképzéshez képest kedvezményes árkategóriába 
sorolódik az alábbi esetekben („B” kategória):  

 
a) a belső szervezeti egység részvételi/regisztrációs díjat számol fel a rendezvény során, vagy 
b) a rendezvény pályázati vagy szponzorációs támogatásban részesül, vagy 
c) a rendezvényen a külső résztvevők aránya meghaladja az 50%-ot.  

 
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt rendezvényeket a karok saját hatáskörükben éves kvótájuk terhére 
részben vagy egészben mentesíthetik a térítés fizetése alól. 
 
(3) A karok kvótái az éves költségvetésükben viselt üzemeltetési költségeinek figyelembe vételével a 
campus igazgató javaslata alapján a kancellár jóváhagyásával kerülnek meghatározásra. 
 
(4) A Külső Kapcsolatok Igazgatóság által szervezett és/vagy szakmailag felügyelt évfolyam-
találkozók, valamint egyéb Corvinus ALUMNI találkozók esetén a "B" kategóriás bérleti díjból a 
rendezvények 50%-os kedvezményben részesülnek. 

 
12. § 

Belső szervezeti egység nem alaptevékenységhez kötődő megrendelése („B”kategória) 
 

(1) Belső megrendelésen alapuló alaptevékenységen kívüli eseti megrendelés esetén a 
megrendelés „B” kategóriába sorolódik. Ide értendőek különösen a külső ügyfelek részére térítés 
ellenében nyújtott alkalmi szolgáltatások is (pl.: tanácsadáshoz kapcsolódó workshop vagy 
megbeszélés, külső vizsgázók nyelvvizsgáztatása stb.) („B” kategória). 
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13. § 

Kedvezményezetti körbe tartozó szervezeti egységek egyedi megrendelésének besorolása 
 

(1) Az ún. kedvezményezetti körbe tartozó szervezet által kezdeményezett, az Egyetem 
érdekkörébe tartozó felhasználás a „B” kategóriába sorolódik („B” kategória). A kedvezményezetti 
körbe tartozó szervezetekkel a campus igazgató egy éves megállapodást köthet az alkalmi 
felhasználásokról, mely megállapodásban saját hatáskörben a 15. §-ban foglaltakra tekintettel a 
tarifarendszertől eltérhet, tekintettel a megállapodás tárgyát képező felhasználási célokra. (Pl.: 
hallgatói rendezvények, oktatási tevékenység stb.) 

 
(2) Az (1) bekezdésben nevezett megállapodás összege nem tartalmazza a rendezvények miatti 
oktatás átszervezésből keletkező üzemidőn, munkaidőn túli használati díjakat. Amennyiben ezen 
rendezvények miatt üzemidőn/munkaidőn túli használatra kerül sor, a Bérlő köteles ezt az összeget 
a megállapodásban rögzített díjon felül megfizetni. 

 
(3) Kedvezményezetti kör: a kancellár saját hatáskörben, együttműködési megállapodás keretében 
biztosíthat kedvezményes teremhasználatot az Egyetem tevékenységét támogató és/vagy az 
Egyetem számára stratégiailag kiemelt fontosságú szervezeteknek. 
 
 

14. § 
Külső személy/szervezet által kezdeményezett eseti igénylés („C” kategória) 

 
(1) Külső személy/szervezet által kezdeményezett igénylés a „C” kategóriába tartozik.  A „C” 
kategória esetében a helyiséghasználati díjak piaci árképzésen alapulnak („C” kategória). 

 
 

15. § 
A helyiséghasználat tarifarendszeréhez kötődő sajátos szabályok 

 
(1) A II. fejezetpontban meghatározott tarifáktól („B” és „C” kategória) a campus igazgató saját 
hatáskörében – az adott megrendelés konkrét körülményeit mérlegelve - eltérhet. Ez az eltérés a 
megrendelésre a besorolási kategóriájának megfelelően számított értéket 20 %-nál nagyobb 
mértékben nem csökkentheti. A campus igazgató év végi beszámolójában köteles a kancellár 
számára bemutatni az év során adott kedvezményeket, a kedvezmények okait és mértékét, azok 
számszaki hatásaival együtt. 
 
 

16. § 
 

(1) Az utasításban meghatározottakhoz képest a rektor kedvezőbb besorolást engedélyezhet. 
Amennyiben a rektor él ezen jogával, az RSZ Csoport jogosult az engedmény összegének a rektor 
által meghatározott keretből/témaszámról történő kompenzációjára. A kompenzáció belső 
megrendelő-átterhelő útján történik, melyet az RSZ Csoport kezdeményez.  

 
(2) Amennyiben az RSZ Csoport által az utasítás alapján meghatározotthoz képest az igénylő 
kedvezőbb besorolást kér, azt írásban részletes indoklással teheti meg. A kedvezőbb besorolás 
jogosultságáról, illetve, ha a besorolás bizonytalansága áll fenn, akkor a kancellár jogosult dönteni.  
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17. § 
Nem rendezvénycélú helyiséghasználathoz kötődő rendelkezések 

 
(1) Ide tartozik a fenti pontokba nem sorolható, nem rendezvénycélú helyiséghasználat (kitelepülés, 
fotózás, filmezés). 

 
 (2) A kitelepülésre vonatkozó igényeket a megfelelő formanyomtatványon kell benyújtani az RSZ 
Csoport számára (3. számú melléklet). Az RSZ Csoport a formanyomtatványon meghatározottak 
alapján az igénylőnek egyedi árajánlatot tesz.  
 
(3) A fotózási és filmforgatási engedélyeket a Külső Kapcsolatok Igazgatóság adja ki. A Külső 
Kapcsolatok Igazgatóság engedélye után az RSZ Csoport a megrendelőnek egyedi árajánlatot ad.  

   
 

18. § 
Üzemidőn és munkaidőn túli használati díj 

 
(1) Túlhasználati díj számítandó fel a „C épület” hétfőtől csütörtökig 21:00, péntek 19:00, illetve 
szombat 13:30 óra utáni, és vasárnapi igénybevétele esetén.   

 
(2) A túlhasználati díj nagysága „A”, „B” és „C” kategória esetében megegyezik. Összege az igényelt 
helyiség alapterületén, valamint a túlhasználat idején igénybevett üzemeltetési szolgáltatások 
mennyiségén alapuló összeg. A túlhasználati díj mértéke a Wing Projekt 6 Kft. és a Budapesti 
Corvinus Egyetem között 2010. január 31-én létrejött megállapodás keretein belül kerül 
megállapításra.  

 
(3) Amennyiben a rendezvény után túlhasználati díj kerül megállapításra a rendezvény kategóriája 
„A+”, „B+”, „C+”-ra módosul. 

 
 

III. A helyiséggazdálkodási koordinátor 
 

19. §  
A helyiséggazdálkodási koordinátor tevékenysége 

 
(1) A helyiséggazdálkodási koordinátor üzemelteti a HGR-t. Az órarend szerinti összesített 
teremigényt a koordinátor és az órarendszerkesztő együttesen rögzíti a Neptunban. A koordinátor 
feladata a helyiségfoglaltság nyilvántartása a Neptun rendszerben és az igények, megrendelések 
adminisztrálása. 

 
(2) Együttműködik a Központi Tanulmányi Igazgatósággal a Neptun rendszert illető ügyekben, illetve 
az Informatikai Szolgáltató Központtal (a továbbiakban: ISZK) a Neptun rendszert és az elektronikus 
rendelés nyilvántartó rendszert illetően. 
 
(3) Közreműködik a Neptun rendszer helyiséggazdálkodáshoz kötődő adatbázisainak frissítésében. 
 
(4) A koordinátor negyedévente beszámolót készít a Neptun adatbázisból a teremhasználatáról, 
kérés esetén eseti riportokat állít össze. Éves beszámolót készít munkájáról, az év eredményeiről, 
illetve a tapasztalt problémákról, fejlesztendő területekről.  
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20. § 
 
 (1) A helyiséggazdálkodási koordinátor foglalási igénylések esetén a következő módon jár el: 
 

a) fogadja a beérkező igényeket; 

b) ellenőrzi a helyiség foglaltságát a Neptun rendszerben (helyiséghasználati igény 
pontosítása, a helyiségek átrendezésére való igény kielégíthetőségének ellenőrzése); 

c) tájékoztatja a megrendelőt, amennyiben az igény nem kielégíthető, ennek okáról és a 
lehetséges alternatívákról; 

d) amennyiben az igény kielégíthető, akkor besorolja a megrendelést a megfelelő kategóriába 
és meghatározza a helyiségbérleti díjat jelen utasítás 2. számú melléklete alapján, és erről 
tájékoztatja az igénylőt; 

e) a helyiségbérleti díj elfogadása esetén, értesíti az igénylőt a helyiség lefoglalásáról; 

f) a foglalási igényt továbbítja a rendezvények szervezéséért felelős munkatársnak, az 
oktatástechnikai igényeket az ISZK oktatástechnikai felelősének, illetve a Kancellária illetékes 
munkatársainak; 

g) kapcsolatot tart az igénylővel és a kapcsolódó szervekkel; 

h) elkészíti a foglaláshoz kapcsolódó dokumentációkat és továbbítja azokat a megfelelő 
szervhez.  

  
 

21. § 
A helyiséggazdálkodási koordinátor felelőssége 

 
 (1)  A helyiséggazdasági koordinátor felelős azért, hogy 
 

a) a Neptun rendszerben a helyiség-foglaltság mindenkor az aktuális állapotot tükrözze; 
b) az igénylők elektronikus formában benyújtott helyiségigényükre választ kapjanak;  
c) a rendezvények helyiségfoglalásával kapcsolatos információk eljussanak az ISZK-ba, a 

Kancelláriához, illetve a helyiség igénybevevőjéhez. 
 

 
IV. A helyiségfoglalási igénylés  

 
22. § 

Az igénylések benyújtása 
 

 (1) A helyiségfoglalási igénylések elektronikus rendszerben történnek. 
 

(2) A helyiségfoglalási igényeket a helyiséggazdálkodási koordinátor tartja nyilván. 
 
(3) A teremigényléseket a tervezett rendezvény kezdete előtt legkésőbb egy héttel, épített 
rendezvény esetén legkésőbb egy hónappal el kell juttatni a helyiséggazdálkodási koordinátor 
részére. (E határidőktől csak rendkívül indokolt esetben lehet a campus igazgató jóváhagyásával 
eltérni.) 
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23. § 

 
 (1) A helyiségfoglalási igénylés a megfelelő űrlap kitöltésével és annak elektronikus úton a 

helyiséggazdálkodási koordinátorhoz történő eljuttatásával történik.  
  

(2) Vizsgához kapcsolódó teremigényekre a „Vizsgacélú teremigény”, egyéb esetben a „Belső 
rendezvénycélú terem- és szolgáltatásigény”, illetve „Külső rendezvénycélú terem- és 
szolgáltatásigény” használatos. A szükséges nyomtatványok az utasítás 4. számú mellékletét 
képezik. 
 
(3) Az igénylési űrlapon az összes helyiséget fel kell tüntetni, amely az igénylést érinti.  

 
 

24. § 
 

(1) A helyiségigénylésre jogosultak köre: 
 

a) Szervezeti egység igénylése esetén: a szervezeti egység vezetője/vezetői (különösen: kari 
vezetők, tanszékvezetők, igazgatók, hivatalvezetők, irodavezetők, társadalmi szervezetek 
vezetői, a BCE HÖK elnöke és a kari HÖK elnökök, valamint minden, a BCE HÖK-nél 
bejegyzett/akkreditált diákszervezet vezetője) az utasításban meghatározott feltételekkel. 

b) Külső személy/szervezet. 
 
(2) Az igénylésre jogosultak azonosítása e-mail cím alapján történik.  

 
 

25. §  
Az igénylések elbírálása 

 
 (1) Az igényléseket a helyiséggazdálkodási koordinátor a jelen utasítás figyelembevételével a 

campus igazgató jóváhagyásával bírálja el.  
 

(2) A döntés meghozatalánál az alábbi prioritások érvényesülnek: 
 

a) A korábban érkezett foglalásnak van prioritása a később érkezett foglalással szemben 
(időbeni prioritás). Indokolt esetben az érdekeltekkel külön egyeztetve a campus igazgató a 
prioritási rendre, illetve az Egyetem stratégiai érdekeire hivatkozva felülírhatja az időbeni 
prioritást.  

b) Stratégiai jelentőségű, illetve nemzetközi rendezvényeknél lehetőség van több évre előre, 
adott időpontra helyiségeket foglalni. Amennyiben a rendezvénynek az alaptevékenységre 
jelentős hatása van (pl.: szorgalmi időszakban hétköznap, vagy vizsgaidőszakban igényel 
jelentős teremkapacitást vagy jelentős közösségi terület felhasználást), a rektor írásbeli 
jóváhagyása szükséges. 

 
(3) Amennyiben egy igény nem kielégíthető (pl.: a kívánt vizsgaidőpontban nincs üres terem), a 
koordinátor ezt írásban jelzi az igénylőnek és támogatja az igénylőt az igény módosításában (pl.: az 
adott napon belül más időpont, több és kisebb terem biztosítása, stb.). 
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26. §  
Az igénylés módosítása 

 
(1) A foglalást módosítani kell minden olyan esetben, amikor a foglalási űrlapon bejelentett adatok 
megváltoznak. A foglalást kötelező módosítani abban az esetben is, ha a rendezvény tervezett 
időtartama akár fél órával is megrövidül vagy meghosszabbodik. 

 
(2) A foglalás módosítása elektronikus úton történik, melyre a helyiséggazdálkodási koordinátor 
elektronikus úton válaszol. 

 
(3) A foglalás módosításának végső határideje a rendezvény időpontja előtti 3., épített esemény 
esetén a rendezvény időpontja előtti 14. munkanap.  

 
 

27. §  
A foglalás lemondása az igénylő részéről 

 
(1) A rendezvény igénylő részéről történő lemondása esetében a rendezvényt megelőző legkésőbb 
3. munkanapig (épített rendezvény esetén a rendezvény megkezdése előtt 14. munkanapig 
bezáróan) a foglalás díjmentesen lemondható. Az ez időn belüli lemondás díjfizetési kötelezettséget 
von maga után. 

 
(2) „A” kategóriás eseti megrendelések (rendezvények) esetében a 3 munkanapon (épített 
rendezvény esetén 14 munkanapon) belül történő lemondás megfizetendő díja a helyiség „B” 
kategóriás díjának 25%-a.  

 
(3) „B”, „B+”, „C” és „C+” rendezvények esetében a 3 munkanapon (épített rendezvény esetén 14 
munkanapon) belüli lemondás esetén a megfizetendő díj az eredeti díj 50%-a. Amennyiben a 
rendezvényt annak megkezdése előtt 24 órán (épített rendezvény esetén 72 órán) belül mondják le, 
az igénylőnek a teljes díjat kell megtérítenie.  

 
(4) Amennyiben a foglalást az igénylő nem módosítja, illetve írásban nem mondja le, az Egyetem a 
rendezvényt és a helyiséghasználatot megtörténtnek kezeli és elszámolja.  
Ennek értelmében önálló teljesítésigazolás nélkül az Egyetem jogosult a bérleti szerződésnek 
megfelelve a számla kiállítására, illetve a Közgáz Campus belső megrendelő-átterhelő benyújtására. 

 
(5) A rendszeres oktatási tevékenységhez igényelt termek esetében a félév megkezdését követő 3. 
hét végéig a tanszékek kötelesek a helyiséggazdálkodási koordinátor felé megküldeni az oktatási 
tevékenységhez igényelt, de ténylegesen nem használt termek listáját. Erre az 
órarendszerkesztésért felelős munkatárs 5 munkanappal korábban, üzenetben felhívja az oktatási 
egységek vezetőinek a figyelmét. A határidő letelte után a helyiséggazdálkodási koordinátor 
ellenőrzi a termek használatát. Amennyiben a lefoglaltság ellenére a termet nem használják, az RSZ 
Csoport jogosult a foglaló szervezetet további felszólítás nélkül termenként 5 000 Ft lemondás 
elmulasztása miatti díjjal megterhelni.  

 
 

28. § 
A foglalás lemondása az Egyetem részéről 

 
(1) A megrendelés Egyetem részéről történő lemondása esetén az Egyetemet további kötelezettség 
nem terheli, amennyiben a foglalás igazoltan vis major miatti körülmény miatt került lemondásra. 
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 (2) A foglalás Egyetem általi lemondásával egyidejűleg az Egyetem alternatív helyiséget, illetve 

időpontot ajánl fel az igénylő számára. Az új időpont, illetve alternatív helyiség elfogadása 
érdekében az Egyetem és az igénylő egyeztetéseket folytat. 
  
 

V. Az elszámolás 
 

29. §  
Helyiségbérleti díj 

 
(1) Az „A” kategóriába tartozó helyiséghasználat költségeinek a meghatározása az Egyetem 
költségvetésének a keretében történik meg, az utasítás 8. § (1) és (2) bekezdésében leírtak alapján, 
minden naptári évre vonatkozóan.  

 
(2) „B” és „B+” tarifa elszámolása a koordinátor által indított belső Megrendelő-átterhelő alapján 
történik. Amennyiben a „B” kategória esetében külső pénzügyi forrásból történik a finanszírozás, 
akkor a jelen paragrafus (3) bekezdése értelmében kell eljárni. 
 
(3) „C” és „C+” tarifa esetében a helyiséghasználat körülményeit és feltételeit minden esetben a 
rendezvény előtt, formailag és tartalmilag megfelelő szerződésben kell rendezni. A szerződés 
foglalja magában a pénzügyi elszámolás módját.  

 
 

30. §  
Oktatástechnikai/informatikai szolgáltatás 

 
(1) A 2. számú mellékletben található helyiségbérleti díj a beépített oktatástechnikai/informatikai 
szolgáltatás (projektor, mikrofon) díját tartalmazza. Az egyéb, nem beépített szolgáltatások (wifi, 
ügyeleti díj stb.) díjairól az ISZK az RSZ Csoporton keresztül ad árajánlatot a megrendelő felé. 

 
 

31. § 
 

(1) Az informatikai szolgáltatások ellenértékének megfelelően az RSZ Csoport az alábbi összegeket 
adja át az ISZK számára a befolyt helyiségbérleti díjból: 
 

a) 50 főnél nem nagyobb termek esetében: a helyiségbérleti díj 15%-a; 

b) 50 főnél nagyobb termek esetében: a helyiségbérleti díj 10%-a; 

c) a Sóházban található géptermek esetében (S.25, S.116, S.117, S.118, S.119, S.217, S.218, 
S.219, S.220, S.302, S.303, S 313) a helyiségbérleti díj 50%-a. 

 
(2) A (1) bekezdésben megnevezett tételeken felül az ISZK jogosult az ügyeleti díjra, valamint a wifi 
telepítés ellenértékére.  

 
 (3) Az elszámolás félévente történik.  
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32. § 
A monitoring 

 
 (1) A monitoring célja a jelen utasítás és tényleges helyiséghasználat, illetve helyiséggazdálkodás 

folyamatos nyomon követése, értékelése és előmozdítása javaslatokkal és célzott tájékoztatással. A 
feladatkört az RSZ Csoport és a Koordinációs Iroda ezzel megbízott munkatársai látják el. 

 
(2) A monitoring feladatkör a következőkre terjed ki: 
 

a) Minden hét utolsó munkanapján 12.00 óráig a következő heti rendezvénynaptárban rögzíteni 
kell a következő hét rendezvényeit a szervező, a használt helyiség(ek), az időtartam és az 
igényelt szolgáltatások feltüntetésével. 

b) A rendezvénynaptár megküldése az ISZK munkatársainak, az épületek gondnokainak és a 
biztonsági szolgálatnak. 

c) Ellenőrzés, hogy a tényleges helyiséghasználat megfelel-e a helyiség-nyilvántartás 
tartalmának és a megkötött szerződésnek. 

d) Értékelni kell a helyiség igénylés és elbírálás folyamatában jelen utasítás rendelkezéseinek 
érvényesülését, valamint hogy a jelen utasítás elvei és rendelkezései ténylegesen 
érvényesülnek-e a helyiséggazdálkodásban. 

e) Az egyetemi polgárok tájékoztatását szolgáló, a helyiségek ajtajára kihelyezett használati 
naplók elkészítése és kihelyezése. 

f) Jelentés készítése, vélemény és javaslatok megfogalmazása, különösen a HGR 
továbbfejlesztésére vonatkozóan, hozzáférés a helyiség-nyilvántartáshoz, a koordinátor által 
vezetett nyilvántartásokhoz és dokumentációhoz, valamint a helyiségbérleti szerződésekhez. 

g) A helyiséggazdálkodási rendszer monitorozásán kívül a feladatkör kiterjed a rendezvényhez 
kapcsolódó, BCE által megkötött szerződés ellenőrzésére (megfelelően aláírva rendelkezésre 
áll-e a rendezvény előtt, formailag és tartalmilag megfelel-e a pénzügyi, műszaki, biztonsági, 
állagmegóvási, tűzvédelmi, stb. előírásoknak), valamint annak monitorozására, hogy a 
szerződésben vállaltak megfelelő minőségben teljesültek-e. 

h) A rendezvények tartalmának és megszervezésüknek szerződés szerinti végrehajtásának 
ellenőrzése. 

 
 

33. § 
Záró rendelkezések 

 
(1) A helyiséggazdálkodással kapcsolatos munkafolyamatokat és a jelen utasítás betartását a 
campus igazgató felügyeli. 
 
(2) Jelen utasítás a közzétételének napján lép hatályba. A jelen utasítás hatálybalépésével 
egyidejűleg a Budapesti Corvinus Egyetem Közgáz Campus helyiséggazdálkodására és 
rendezvényszervezésére vonatkozó 16/2015. (VIII. 5.) számú kancellári utasítás hatályát veszti. 
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Készítette: 

 
Tiringer Ákos, campus igazgató 
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Jóváhagyta: 
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Kiadta: 

 
Sárközi-Kerezsi Marica, adminisztratív igazgató 
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P.H. 



6/2018. (III. 21.) számú kancellári utasítás 

- 13 - 

1/a. számú melléklet: Jóváhagyáshoz kötött, korlátozott hozzáférésű helyiségek listája 
 

Épület 
Ajtó-
szám 

Helyiség egyedi 
elnevezése 

Helyiség funkciója 
Rendelkező egység: 

kar, szervezeti 
egység 

Rendelkező egység: 
tanszék, intézmény 

Korlátozás 
szintje 

Főépület 3001 reprezentatív előadó rendezvény, oktatás GTK 
Corvinus School of 

Management 
jóváhagyáshoz 

kötött 

Főépület 
3005.1 -

2 
reprezentatív előadó  rendezvény, oktatás GTK 

Corvinus School of 
Management 

jóváhagyáshoz 
kötött 

Főépület 3008 
reprezentatív 

szemináriumi terem 
rendezvény, oktatás GTK 

Corvinus School of 
Management 

jóváhagyáshoz 
kötött 

Főépület 
2001.1-

3. 
tanácsterem rendezvény, tárgyalás rektor/kancellár 

Adminisztratív 
Igazgatóság 

jóváhagyáshoz 
kötött 

Sóház 315 
CISCO-okt.szám.gép 

terem 
oktatás GTK 

Információrendszerek 
Tanszék 

jóváhagyáshoz 
kötött 

Sóház 317 okt.célú szám.gép terem oktatás GTK 
Számítástudományi 

Tanszék 
jóváhagyáshoz 

kötött 

Főépület 250 okt.célú szám.gép terem oktatás GTK 

Befektetések és 
Vállalati Pénzügy 

Tanszék és Pénzügy 
Tanszék 

jóváhagyáshoz 
kötött 

Sóház 319 okt.célú szám.gép terem oktatás KTK 

Matematikai 
Közgazdaságtan és 
Gazdaságelemzés 

Tanszék 

jóváhagyáshoz 
kötött 

C épület 313 taniroda oktatás TK 

Magatartástudományi 
és 

Kommunikációelméleti 
Intézet 

jóváhagyáshoz 
kötött 

C épület 314 
kommunikációs labor 

69,23 m2 
oktatás TK 

Magatartástudományi 
és 

Kommunikációelméleti 
Intézet 

jóváhagyáshoz 
kötött 

C épület 315 kommunikációs labor oktatás TK 

Magatartástudományi 
és 

Kommunikációelméleti 
Intézet 

jóváhagyáshoz 
kötött 

C épület 410 számítógépterem oktatás TK 
Szociológia és 

Társadalompolitika 
Intézet 

jóváhagyáshoz 
kötött 

C épület  oktatóterem oktatás  
Egyetemi Könyvtár és 

Levéltár 
jóváhagyáshoz 

kötött 

C épület  pénzügyi laboratórium1 oktatás  
Pénzügyi, Számviteli 
és Gazdasági Jogi 

Intézet 

jóváhagyáshoz 
kötött 

C épület 1 táncterem rendezvény  
KCI Testnevelési és 

Sportközpont 
jóváhagyáshoz 

kötött 

C épület 559 szemináriumi terem oktatás TK Dékáni Hivatal 
jóváhagyáshoz 

kötött 

C épület 561 auditív nyelvi labor oktatás TK 
Corvinus  

Nyelvvizsgaközpont 
jóváhagyáshoz 

kötött 

C épület 562 PC-s nyelvi labor oktatás TK 
Corvinus 

Nyelvvizsgaközpont 
jóváhagyáshoz 

kötött 

C épület 563 auditív nyelvi labor oktatás TK 
Corvinus 

Nyelvvizsgaközpont 
jóváhagyáshoz 

kötött 

                                                           
1 A pénzügyi labor kiépítése folyamatban. 
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C épület 656 szemináriumi terem oktatás TK Dékáni Hivatal 
jóváhagyáshoz 

kötött 

C épület 662 
szemináriumi terem 

(tolmácsterem) 
oktatás TK Dékáni Hivatal 

jóváhagyáshoz 
kötött 

C épület 664 szemináriumi terem oktatás TK Dékáni Hivatal 
jóváhagyáshoz 

kötött 

Sóház 25 okt.célú szám.gép terem oktatás  ISZK 
jóváhagyáshoz 

kötött 

Főépület 
Pince-
szint 

Corvinus Faculty Club rendezvény Kancellária 
KCI 

Rendezvényszervezési 
Iroda 

jóváhagyáshoz 
kötött* 

 
* A BCE stratégiájába illeszkedő, kiemelt – a BCE Rendezvényszervezési Irodája támogatásával szervezett és/vagy felügyelt –, 
tudományos/szakmai/kulturális rendezvények számára biztosítható rendezvénytér, amelynek igénybevétele egyedi kancellári 
jóváhagyáshoz kötött. 

 
A C épület alábbi szemináriumi termeinek órabeosztását az oktatási félévek első két hetében az 
IOK végzi, majd ezt követően a szabad idősávokkal kizárólagosan a Közgáz Campus órarendszerkesztője rendelkezik:  
- 553, 554, 555, 556, 558, 560, 564, 
- 651,652, 653, 654, 655, 663. 
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1/b. számú melléklet: A kizárólagos használatú helyiségek listája 
 

Épület 
Ajtó-
szám 

Helyiség egyedi 
elnevezése 

Helyiség 
funkciója 

Rendelkező 
egység: kar, 

szervezeti egység 

Rendelkező egység: 
tanszék, intézmény 

Korlátozás 
szintje 

Főépület 197/a tárgyaló (átjáró) 
belső 

tárgyaló 
GTK Dékáni Hivatal kizárólagos 

Főépület 
243, 
245 

számítógép terem oktatás GTK 
Információrendszerek 

Tanszék 
kizárólagos 

Főépület 191 tárgyaló (átjáró) 
belső 

tárgyaló 
KTK Dékáni Hivatal kizárólagos 

Sóház 203 
tárgyaló (folyosóról nem 

megközelíthető) 
belső 

tárgyaló 
KTK 

Operációkutatás és 
Aktuáriustudományok 

Tanszék és Matematikai 
Közgazdaságtan és 

Gazdaságelemzés Tanszék 

kizárólagos 

C épület 
510-
512 

tárgyaló tárgyaló TK Dékáni Hivatal kizárólagos 

C épület 714 tárgyaló tárgyaló Kancellária Kancellári Titkárság kizárólagos 

Főépület 2009 tárgyaló 
belső 

tárgyaló 
rektor Rektori Titkárság kizárólagos 

C épület  könyvtári oktatóterem 
rendezvény, 

oktatás 
 

Egyetemi Könyvtár és 
Levéltár 

kizárólagos 
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2. számú melléklet: Tarifák épületenként és termenként (a bérleti díjak a beépített informatikai és oktatástechnikai 
eszközök bérleti díját is tartalmazzák. Az Egyetem az ingatlan bérbeadás során ÁFA-mentes.) 
 

  

Terem B tarifa C tarifa 

Típus, férőhely 
Méret 
(m2) 

Azonosító Ft / nap Ft / óra Ft / nap Ft / óra 

 Corvinus Faculty Club  
Konferencia terem 

100  140 000 Ft/nap 14 000 Ft/ó 290 000 Ft/nap 29 000 Ft/ó 

 

Corvinus Faculty Club 
Szalon, mint a 
Konferencia terem 
kiegészítő 
rendezvénytere (pl. 
catering számára) 

110  70 000 Ft/nap 7000 Ft/ó 140 000 Ft/nap 14 000 Ft/ó 

 

Corvinus Faculty Club, 
mint önálló rendezvénytér 
(pl. konferencia 
helyszínként) 

110  120 000 Ft/nap 
12 000 
Ft/óra 

240 000 Ft/nap 24 000 Ft/óra 

 

Corvinus Faculty Club 
Kávéház és Kávéházi 
Különterem 

  általános használat keretében nem rendezvénycélú tér 

F
 ő

 é
 p

 ü
 l 

e 
t 

 (
 E

 )
 

szemináriumi terem 25-30 
fő 

40 
67, 3002, 

3004 
25 000 Ft/nap 2 500 Ft/ó 65 000 Ft/nap 6 500 Ft/ó 

szemináriumi terem 40 fő 50 

301, 303, 
305, 307, 

309, , 322, 
324, 326, 
328, 334, 
336, 338, 
340, 391, 
393, 395, 
397, 399 

35 000 Ft/nap 3 500 Ft/ó 85 000 Ft/nap 8 500 Ft/ó 

reprezentatív 
szemináriumi terem 20 fő 

40 3008 35 000 Ft/nap 3 500 Ft/ó 96 000 Ft/nap 9 600 Ft/ó 

reprezentatív 
szemináriumi terem 50 fő 

70 3001 77 000 Ft/nap 7 700 Ft/ó 205 000 Ft/nap 20 500 Ft/ó 

137 3005 99 000 Ft/nap 9 900 Ft/ó 240 000 Ft/nap 24 000 Ft/ó 

kis előadó 80 fő 80 
236, 238, 
330, 332 

45 000 Ft/nap 4 500 Ft/ó 115 000 Ft/nap 11 500 Ft/ó 

nagy előadó 350 fő 290 I., II. 160 000 Ft/nap 16 000 Ft/ó 340 000 Ft/nap 34 000 Ft/ó 

nagy előadó 400 fő 370 IV. 205 000 Ft/nap 20 500 Ft/ó 460 000 Ft/nap 46 000 Ft/ó 

díszelőadó 150 fő 170 III. 95 000 Ft/nap 9 500 Ft/ó 240 000 Ft/nap 24 000 Ft/ó 

workshopterem  22 fő 50 69 30 000 Ft/nap 3 000 Ft/ó 96 000 Ft/nap 9 600 Ft/ó 

tanácsterem 70 fő 130 2001 72 000 Ft/nap 7 200 Ft/ó 205 000 Ft/nap 20 500 Ft/ó 

aula 644 aula 255 000 Ft/nap 25 500 Ft/ó 665 000 Ft/nap 66 500 Ft/ó 

zsibongó fsz É 474 
zsibongó fsz  

É 
110 000 Ft/nap 11 000 Ft/ó 120 000 Ft/nap 12 000 Ft/ó 
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zsibongó fsz D 624 
zsibongó fsz 

D 
110 000 Ft/nap 11 000 Ft/ó 120 000 Ft/nap 12 000 Ft/ó 

zsibongó fsz közép 420 
zsibongó fsz 

közép 
110 000 Ft/nap 11 000 Ft/ó 120 000 Ft/nap 12 000 Ft/ó 

zsibongó 1. em 458 
zsibongó 1. 

em 
110 000 Ft/nap 11 000 Ft/ó 120 000 Ft/nap 12 000 Ft/ó 

zsibongó 2. em 273 
zsibongó 2. 

em 
30 000 Ft/nap 3 000 Ft/ó 85 000 Ft/nap 8 500 Ft/ó 

zsibongó 3. em 278 
zsibongó 3. 

em 
30 000 Ft/nap 3 000 Ft/ó 85 000 Ft/nap 8 500 Ft/ó 

udvar É 626 udvar É 68 000 Ft/nap 6 800 Ft/ó 180 000 Ft/nap 18 000 Ft/ó 

udvar D 633 udvar D 68 000 Ft/nap 6 800 Ft/ó 180 000 Ft/nap 18 000 Ft/ó 

C
 é

p
ü

le
t 

szemináriumi terem 20 fő 36 
427, 428, 
429, 430, 
659, 665 

23 000 Ft/nap 2 300 Ft/ó 60 000 Ft/nap 6 000 Ft/ó 

szemináriumi terem 30 fő 60 557 25 000 Ft/nap 2 500 Ft/ó 65 000 Ft/nap 6 500 Ft/ó 

szemináriumi terem 40 fő 64 

101, 105, 
106, 107, 
108, 109, 
203, 204, 
205, 206, 
207, 208, 
209, 325, 
326, 415, 
416, 417, 
418, 425, 

426 

35 000 Ft/nap 3 500 Ft/ó 85 000 Ft/nap 8 500 Ft/ó 

szemináriumi terem 60 fő 64 
102, 103, 
104, 201, 
202, 316 

38 000 Ft/nap 3 800 Ft/ó 96 000 Ft/nap 9 600 Ft/ó 

kis előadó 80 fő 114 VIII., IX. 45 000 Ft/nap 4 500 Ft/ó 115 000 Ft/nap 11 500 Ft/ó 

kis előadó 100 fő 114 VII., X 61 000 Ft/nap 6 100 Ft/ó 145 000 Ft/nap 14 500 Ft/ó 

összenyitható előadó 200 
fő 

228 V-VI. 122 000 Ft/nap 12 200 Ft/ó 242 000 Ft/nap 24 200 Ft/ó 

nagy előadó 500 fő 500 XI. 197 000 Ft/nap 19 700 Ft/ó 500 000 Ft/nap 50 000 Ft/ó 

aula 486 aula 270 000 Ft/nap 27 000 Ft/ó 425 000 Ft/nap 42 500 Ft/ó 

udvar 379 udvar 45 000 Ft/nap 4 500 Ft/ó 145 000 Ft/nap 14 500 Ft/ó 

táncterem 82 táncterem 45 000 Ft/nap 4 500 Ft/ó 120 000 Ft/nap 12 000 Ft/ó 

könyvtári oktatóterem 40 
fő 

86 
könyvtári 

oktatóterem 
38 000 Ft/nap 3 800 Ft/ó 110 000 Ft/nap 11 000 Ft/ó 
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S
 ó

 h
 á

 z
  (

 S
 )

 

számítógépterem 18-21 
fő 

40 117, 119 36 000 Ft/nap 3 600 Ft/ó 72 000 Ft/nap 7 200 Ft/ó 

számítógépterem 25-35 
fő 

52 

25, 116, 118, 
217, 218, 
219, 220, 
302, 303, 

313 

72 000 Ft/nap 7 200 Ft/ó 145 000 Ft/nap 14 500 Ft/ó 

előadó 80 fő 65 I., II., III. 45 000 Ft/nap 4 500 Ft/ó 115 000 Ft/nap 11 500 Ft/ó 

aula 300 aula 166 000 Ft/nap 16 600 Ft/ó 240 000 Ft/nap 24 000 Ft/ó 

 
Általános megjegyzések: 
 
A rendezvénycélú hasznosítás jellemzően oktatási és közösségi helyiségeket érint és a díjak minden rezsiköltséget tartalmaznak. 
A napi ár reggel 8 és este 18 óra között értendő, tehát összességében 10 órát jelent. A minimális bérleti időtartam 3 óra.  
 

Amennyiben a rendezvény a helyiség átrendezését igényli, úgy a rendezvény kezdete előtt - a helyiségkialakítási igénytől függően 
- minimum fél óra és a rendezvény befejezése után is minimum fél óra többletidővel kell számolni. 
A táblázatban nem szerepeltetett termek bérbe adásakor az alábbi bérleti díjat kell alkalmazni: 
B tarifa esetén 60 Ft/m2/óra; C tarifa esetén 100 Ft/m2/óra. 
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3. számú melléklet: Kitelepülési engedély kérelem 
 

KITELEPÜLÉSI ENGEDÉLY  

KÉRELEM 

A szervezeti egység megnevezése: ........................................................................................................................................  

A kérelmező neve: ...................................................................................................................................................................  

A kérelmező elérhetősége: tel.:  .......................................................  e-mail:  .......................................................................  

A kérelem beadásának időpontja:  év   ............. hó  ............ nap (5 nappal a kitelepülés megkezdése előtt!) 

 

A kitelepülés kérelmezett időpontja:  év ....... hó  ............ nap ...................  órától  ........  óráig 

 

A kitelepülés kérelmezett helyszíne: 

 E épület fsz zsibongó  

 C épület portával szembeni főlépcső előtti terület 

   

A kitelepülés célja:   .............................................................................................................................................................  

  

A kitelepülés asztal(ok) és szék(ek) kihelyezésével történhet. Dobogó felállítása tilos! A kitelepülés ideje alatt 

oktatást zavaró tevékenységet nem lehet folytatni, halk zene csak a tanórák közötti szünetekben szólhat! Az 

engedély lejártával a kérelmező köteles eltávolítani a kitelepüléshez használt eszközöket (asztal, szék, paraván).  

 

 

Engedélyező 

a Közgáz Campus Igazgatóság Koordinációs Iroda részéről: 
 

  _______________________  

 aláírás   P.H. 

 

Kelt: Budapest,   ................... év   ............... hó   ............. nap 

 

 

az Üzemeltetési és Beruházási Iroda részéről: 
(C épület esetén) 

 
  _______________________   

            aláírás  P.H. 

 

Kelt: Budapest,   ................... év   ............... hó   ............. nap 

KÖZGÁZ CAMPUS 

IGAZGATÓSÁG 

KOORDINÁCIÓS IRODA 

                    tel.: 482-5198 
 e-mail: engedely@uni-corvinus.hu 
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4/a. számú melléklet 
 

 

Belső rendezvénycélú terem-, és szolgáltatásigény 

A rendezvény megnevezése:  ............................................................................................................................................................. 

  

A rendezvény típusa, témája:  ............................................................................................................................................................. 
  .........................................................................................................................................................................  
(nyílt nap, felvételi, diplomaosztó, doktori esemény, előadás, tanácsülés, kiállítás, konferencia, kurzus, kutatási megbeszélés, 
szenátus, vitaest, workshop) Ha nem besorolható, akkor a pontos elnevezése szükséges! 

Résztvevők köre (belsősök és külsősök aránya és létszáma):  ........................................................................................................... 
  

Igényelt terem (termek, helyiségek) részletezve (Igény esetén a táblázat bővíthető!) 

Dátum és időpont 
Terem (helyiség) típusa 
(aula, előadó, számítógépterem, 

szeminárium, tanácsterem, 
tárgyaló, zsibongó)  

 

Termek 
száma 

(db) 

Férőhely 
(fő) 

Oktatástechnikai szolgáltatások 
 

(év-hónap-nap) 
(óra-perctől 

óra-percig) (A kért szolgáltatást kérjük aláhúzni!) 

     PC/laptop internettel, projektor, pulpitus mikrofon,  

asztali mikrofon…….db, Wifi……………főre, flip-chart tábla,  

csíptetős mikrofon…..…… db; adogatós mikrofon……………db, 

hangrögzítés.   Egyéb………………………………………….. 

     PC/laptop internettel, projektor, pulpitus mikrofon,  

asztali mikrofon…….db, Wifi……………főre, flip-chart tábla,  

csíptetős mikrofon…..…… db; adogatós mikrofon……………db, 

hangrögzítés.   Egyéb………………………………………….. 

A rendezvényért felelős szervezeti egység neve:  ..............................................................................................................................  

A rendezvényért felelős személy neve:  ......................................................................  státusza:  ...................................................... 

  

A rendezvényért felelős szervezeti egység státusza a rendezvényen:   ..............................................................................................  
(főszervező, társszervező, résztvevő, helyszín biztosítója) 

Amennyiben az Egyetem csak társszervező, a felelős főszervező egység neve: ............................................................................... 

  

Regisztrációs/részvételi díj: van nincs                           (A megfelelőt kérjük aláhúzni!) 

Pályázati vagy szponzorációs támogatás: van nincs 

A kapcsolattartó neve: ......................................................   
    tel.:   ......................................................  e-mail:  ..................................................................................................  

A kérelem beadásának időpontja:   .....................................................................................................................................................  

A helyiségbérleti díj rendezésének módja: 

 számla alapján banki átutalással 

 belső megrendelő-átterhelővel. 

 

KÖZGÁZ CAMPUS IGAZGATÓSÁG 

KOORDINÁCIÓS IRODA 

                                       tel.: 482-5198 
               e-mail: teremigeny-rendezveny@uni-corvinus.hu 
                              teremigeny-oktatas@uni-corvinus.hu 

mailto:teremigeny-rendezveny@uni-corvinus.hu
mailto:teremigeny-oktatas@uni-corvinus.hu
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A helyiségfoglalási igényt: 
 130 fő alatti rendezvény esetén legalább 5 munkanappal 
 130 fő feletti rendezvény esetén legalább 30 munkanappal * 

a rendezvény időpontja előtt kérjük benyújtani! 

Igényelt egyéb szolgáltatás:     (A kért szolgáltatást kérjük aláhúzni!)  

1. Oktatástechnikai szolgáltatás 

  
Az oktatástechnikai eszközök átvételének időpontja:  .....................................  

                         bekapcsolásának időpontja:  ...........................   
  kikapcsolásának időpontja:  .............................    

2. Étkeztetés 
bekészítés (teremben) állófogadás menüválasztásos 
kávészünet ültetett fogadás büféétkeztetés 
a’la carte díszvacsora 

3. Teremrendezés 
 széksoros elrendezés könyöklőasztal  ...... db paraván 
 körasztal székkel  ....... db regisztrációs asztal  ....... db egyéb   ...................................  
 (10 db/asztal) színpadelem 

4. Takarítás (a rendezvény jellegétől függően kötelező lehet!) 

5. Biztonsági szolgálat (a rendezvény jellegétől függően kötelező lehet!) 

6. Üzemeltetési szolgáltatás (a rendezvény jellegétől függően kötelező lehet!) 

7. Biztonsági terv (tűzvédelmi, kiürítési számítás stb.) dokumentációk beszerzése (a rendezvény jellegétől függően 
kötelező lehet!) 

 

 

 

 

 

 

 

A rendezvény felelős szervezőjének nyilatkozata 

 

………………………………….., mint a rendezvény felelős szervezője nyilatkozom, hogy a rendezvényen résztvevő, a Budapesti 

Corvinus Egyetemmel (a továbbiakban:  BCE) hallgatói jogviszonyban álló személyekről nem gyűjtök és nem tárolok adatokat a 

hatályos jogszabályokra, különösen a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és az információs önrendelkezési 

jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire figyelemmel.  Tudomásul veszem, hogy a BCE 

területén és épületeiben a BCE hallgatói számára nyilvános HR témájú és/vagy irányultságú 

előadás/toborzás/tájékoztatás/adatgyűjtés csak és kizárólag a BCE Kommunikációs Igazgatóság szakmai felügyelete és 

jóváhagyása esetén valósulhat meg. A Kommunikációs Igazgatóság értesítési címe: kommunikacio@uni-corvinus.hu. 
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Szemináriumi termek és előadók oktatástechnikai felszereltsége 

Nagy előadók Beépített technikák Igényelhető plusz technikák* 

I., II., IV. előadók 
(350-400 fő) 

PC, projektor, vetítési felület, asztali és pulpitus 
mikrofonok 

Csíptetős mikrofon (maximum 3 db), 
adogatós mikrofon 1db 

III. előadó 
(150 fő) 

Projektor, vetítési felület, asztali és pulpitus 
mikrofonok 

Laptop, Csíptetős mikrofon (maximum 3 
db) adogatós mikrofon 1db 

 

Termek Beépített technikák Igényelhető plusz technikák* 

Aula 
(644 m2) 

Nincs 
1 db csíptetős mikrofon, asztali mikrofonok, 
1 db álló mikrofon, laptop, projektor, vetítési 

felület 

 

Szemináriumi  
termek 

Beépített technikák Igényelhető plusz technikák 

67, 69, 301 – 328, 
334 – 399, 3002, 
3004  
(25-40 fő) 

PC, projektor, vetítési felület Nincs 

 

Közepes előadók Beépített technikák Igényelhető plusz technikák 

236, 238, 330, 332 
(80 fő) 

PC, projektor, vetítési felület, 1 db asztali mikrofon Nincs 

 

Reprezentatív 
Termek 

Beépített technikák Igényelhető technikák* 

3001  
(50 fő) 

Projektor, vetítési felület, 1 db asztali mikrofon Laptop, 1 db csíptetős mikrofon 

3005 
(50 fő) 

PC, projektor, vetítési felület, 1 db asztali mikrofon 1 db csíptetős mikrofon 

3008 
(20 fő) 

Projektor, vetítési felület, 1 db asztali mikrofon 
Laptop 

 

Tanácsterem Beépített technikák Igényelhető plusz technikák* 

2001 
(70 fő) 

Projektor, vetítési felület, körmikrofon 
Laptop, 1 db csíptetős mikrofon, 

hangrögzítés 

 
* A plusz technikák törzsidőn túli igénybevétele esetén a túlmunka költsége fizetendő. 
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4/b. számú melléklet 
 
 

 

 

 

 

Külső rendezvénycélú terem- és szolgáltatásigény 
 

A rendezvény megnevezése:  ............................................................................................................................................................. 

  

A rendezvény típusa, témája:  ............................................................................................................................................................. 
  .........................................................................................................................................................................  
(kutatási megbeszélés, workshop, előadás, vitaest, kurzus, kiállítás, konferencia) Ha nem besorolható, akkor a pontos elnevezése 
szükséges! 

Igényelt terem (termek, helyiségek) részletezve: (Igény esetén a táblázat bővíthető!) 

Dátum és időpont 
Terem (helyiség) típusa 
(aula, előadó, számítógépterem, 

szeminárium, tanácsterem, 
tárgyaló, zsibongó)  

 

Termek 
száma 

(db) 

Férőhely 
(fő) 

Oktatástechnikai szolgáltatások 
 

(év-hónap-nap) 
(óra-perctől 

óra-percig) (A kért szolgáltatást kérjük aláhúzni!) 

     PC/laptop internettel, projektor, pulpitus mikrofon,  

asztali mikrofon…….db, Wifi……………főre, flip-chart tábla,  

csíptetős mikrofon…..…… db; adogatós mikrofon……………db, 

hangrögzítés.   Egyéb………………………………………….. 

     PC/laptop internettel, projektor, pulpitus mikrofon,  

asztali mikrofon…….db, Wifi……………főre, flip-chart tábla,  

csíptetős mikrofon…..…… db; adogatós mikrofon……………db, 

hangrögzítés.   Egyéb………………………………………….. 
 

A rendezvény helyszíne:   ..................................................................................................................  (Főépület / Sóház / C épület)   

A rendezvény szervezőjének neve:  ...........................................................  címe:    .......................................................................  
 tel.:      ............................................................  e-mail:  .......................................................................  

A rendezvényért felelős személy neve:   .......................................................  címe:    .......................................................................  
   tel.:     .......................................................  e-mail:  .......................................................................  
A kapcsolattartó neve:  .................................................................................  címe:    .......................................................................  

  tel.:      ..................................................................................  e-mail:  .......................................................................  

A felmerülő költségeket viselő szervezet számlázási neve:   ..............................................................................................................  
  címe:   ..............................................................................................................  
A kérelem beadásának időpontja:  ...................................................................................................................................................... 
  

A rendezvény megkezdése előtt 3 nappal - mindkét fél részéről - aláírt megállapodás szükséges! 
A helyiségfoglalási igényt:  

 130 fő alatti rendezvény esetén legalább 5 munkanappal 
 130 fő feletti rendezvény esetén legalább 30 munkanappal 
a rendezvény időpontja előtt kérjük benyújtani! 
 

Igényelt egyéb szolgáltatás:    (A kért szolgáltatást kérjük aláhúzni!) 

1. Oktatástechnikai szolgáltatás 
  

 

Az oktatástechnikai eszközök átvételének időpontja:  .....................................  
                         bekapcsolásának időpontja:  ...........................   
  kikapcsolásának időpontja:  .............................    

2. Étkeztetés 

 

 

KÖZGÁZ CAMPUS IGAZGATÓSÁG 

KOORDINÁCIÓS IRODA 

                                
        tel.: 482-5198 

               e-mail: teremigeny-rendezveny@uni-corvinus.hu 
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bekészítés (teremben) állófogadás menüválasztásos 
kávészünet ültetett fogadás büféétkeztetés 
a’la carte díszvacsora 

 

3. Teremrendezés 
 széksoros elrendezés könyöklőasztal  ...... db paraván 
 körasztal székkel  ....... db regisztrációs asztal  ....... db egyéb   ...................................  

(10 b/asztal) színpadelem 

4. Takarítás (a rendezvény jellegétől függően kötelező lehet!) 

5. Biztonsági szolgálat (a rendezvény jellegétől függően kötelező lehet!) 

6. Üzemeltetési szolgáltatás (a rendezvény jellegétől függően kötelező lehet!) 

7. Biztonsági terv (tűzvédelmi, kiürítési számítás stb.) dokumentációk beszerzése (a rendezvény jellegétől függően 
kötelező lehet!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendezvény felelős szervezőjének nyilatkozata 

 

………………………………….., mint a rendezvény felelős szervezője nyilatkozom, hogy a rendezvényen résztvevő, a Budapesti 

Corvinus Egyetemmel (a továbbiakban: BCE) hallgatói jogviszonyban álló személyekről nem gyűjtök és nem tárolok adatokat a 

hatályos jogszabályokra, különösen a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és az információs önrendelkezési 

jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire figyelemmel.  

Tudomásul veszem, hogy a BCE területén és épületeiben a BCE hallgatói számára nyilvános HR témájú és/vagy irányultságú 

előadás/toborzás/tájékoztatás/adatgyűjtés csak és kizárólag a BCE Kommunikációs Igazgatóság szakmai felügyelete és 

jóváhagyása esetén valósulhat meg. A Kommunikációs Igazgatóság értesítési címe: kommunikacio@uni-corvinus.hu. 
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Szemináriumi termek és előadók oktatástechnikai felszereltsége 

Nagy előadók Beépített technikák Igényelhető plusz technikák* 

I., II., IV. előadók 
(350-400 fő) 

PC, projektor, vetítési felület, asztali és pulpitus 
mikrofonok 

Csíptetős mikrofon (maximum 3 db), 
adogatós mikrofon 1db 

III. előadó 
(150 fő) 

Projektor, vetítési felület, asztali és pulpitus 
mikrofonok 

Laptop, Csíptetős mikrofon (maximum 3 
db) adogatós mikrofon 1db 

 

Termek Beépített technikák Igényelhető plusz technikák* 

Aula 
(644 m2) 

Nincs 
1 db csíptetős mikrofon, asztali mikrofonok, 
1 db álló mikrofon, laptop, projektor, vetítési 

felület 

 

Szemináriumi  
termek 

Beépített technikák Igényelhető plusz technikák 

67, 69, 301 – 328, 
334 – 399, 3002, 
3004  
(25-40 fő) 

PC, projektor, vetítési felület Nincs 

 

Közepes előadók Beépített technikák Igényelhető plusz technikák 

236, 238, 330, 332 
(80 fő) 

PC, projektor, vetítési felület, 1 db asztali mikrofon Nincs 

 

Reprezentatív 
Termek 

Beépített technikák Igényelhető technikák* 

3001  
(50 fő) 

Projektor, vetítési felület, 1 db asztali mikrofon Laptop, 1 db csíptetős mikrofon 

3005 
(50 fő) 

PC, projektor, vetítési felület, 1 db asztali mikrofon 1 db csíptetős mikrofon 

3008 
(20 fő) 

Projektor, vetítési felület, 1 db asztali mikrofon 
Laptop 

 

Tanácsterem Beépített technikák Igényelhető plusz technikák* 

2001 
(70 fő) 

Projektor, vetítési felület, körmikrofon 
Laptop, 1 db csíptetős mikrofon, 

hangrögzítés 

 
* A plusz technikák törzsidőn túli igénybevétele esetén a túlmunka költsége fizetendő. 
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4/c. számú melléklet 

 

Vizsga célú teremigény 

 

Igényelt terem (termek, helyiségek) részletezve: (Igény esetén a táblázat bővíthető!) 

Dátum és időpont* A tárgy Teremméret 

Írásbeli vizsga 

esetén a szétültetést 

is kérjük figyelembe 

venni! 

Termek 

száma 

(db) 
(év-hónap-nap) (óra-perctől-óra-percig) neve kódja 

      

      

      

      

      

      

*A vizsgaidőszakban 1 sáv 2 órás és csak párosak lehetnek!  (pl: 08.00-10.00, 10.00-12.00 stb.) 

 

Alternatív időpont:  ......................................................................................................................................................................................   

 

A vizsgáért felelős szervezeti egység neve:   .............................................................................................................................................  

A teremfoglalás koordinátora:  ....................................................................................................................................................................   

     tel.:  ...................................................................  e-mail:  ................................................................................................  

 

A kérelem beadásának időpontja:   ............................................................................................................................................................  

 

Megjegyzés:................................................................................................................................................................................................   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖZGÁZ CAMPUS IGAZGATÓSÁG 

KOORDINÁCIÓS IRODA 

                                 
       tel.: 482-5159 

                    e-mail: teremigeny-oktatas@uni-corvinus.hu 

 


