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A Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban: SZTE) Mezőgazdasági Karának (a
továbbiakban: Kar) Tanácsa a Szegedi Tudományegyetem vagyonkezelésében, és a Kar
használatában lévő helyiségek egységes hasznosítása érdekében az alábbi szabályzatot
alkotja:

1. § Jelen szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, a Kar használatában lévő helyiség, épület és
egyéb ingatlan (a továbbiakban: helyiség) rövid és hosszú távú hasznosítására.
2. § a) Az egyes helyiségek hasznosítására irányuló jogügyletek (pl. bérleti szerződés,
ingyenes használat) előkészítése a dékáni hivatalvezető feladat-és hatáskörébe tartozik.
b) A dékáni hivatalvezető ezen feladatát a tőle elvárható körültekintéssel, a Szegedi
Tudományegyetem és a Kar mindenkori érdekeinek szem előtt tartásával köteles
ellátni.
c) A helyiségek hasznosítása – különösen a hosszú távú jogviszonyok – előtt a dékáni
hivatalvezető köteles egyeztetni az SZTE vagyongazdálkodásért felelős vezetőjével.
3. § A helyiségek hasznosítása elsősorban bérleti jogviszony keretében történik.
4. § Az egyes helyiségek bérletére meghatározott bérleti díjat jelen szabályzat 1. és 2. számú
melléklete tartalmazza.
5. § Felhatalmazást kap a dékáni hivatalvezető, hogy a mellékletekben meghatározott díjaktól
különösen indokolt esetben (pl. rendszeres bérlő, egyedi igények kielégítése, stb.), egyedileg
eltérjen, és az adott jogügyletben alkalmazott bérleti díjat saját hatáskörben, a másik féllel
közösen alakítsa ki.
6. § A Kar Kollégiumában található helyiségek hasznosítása tekintetében – az ún. társalgó
kivételével – a kollégiumvezető egyetértési jogot gyakorol.
7. § A dékáni hivatalvezető köteles a Kari Tanács előtt évente beszámolni a helyiségek
hasznosításáról, és a hasznosításból eredő bevételekről.
8. § Jelen szabályzat 2015. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követően megkötött
jogügyletek esetén kell alkalmazni.
9. § Jelen szabályzatot a Kar Tanácsa 26/2014-2015. sz. Kari Tanácsi Határozatával fogadta
el.
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1. számú Melléklet
Oktatási termek bérlete:
1. Előadók

3500 Ft/óra

2. Egyéb oktatási terem

3300 Ft/óra

3. Kollégiumi társalgó

3500 Ft/óra

4. Projektorhasználat

1500 Ft/óra

Tornaterem bérlete:
1. Eseti jelleggel

3800 Ft/óra

2. Állandó jelleggel (min. 3 hét esetén)

3400 Ft/óra

Egyéb helyiségek és ingatlanok bérlete:
1. Tanári ebédlő

10.000 Ft/alkalom

2. Pályabérlés

3500 Ft/óra

3. UV Klub

25.000 Ft/alkalom

4. Takács Ferenc Képző Központ
a) Teljes központ
1.

IV. 15.-X. 14. között

30.000 Ft/alkalom (min. 5 óra)

2.

X. 15.-IV. 14. között

35.000 Ft/alkalom (min. 5 óra)

b) Projektorhasználat

1500 Ft/óra
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2. számú Melléklet
Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar Kollégium
(6800 Hódmezővásárhely, Petőfi Sándor utca 10-12.)

Szállásdíjak a 2015-ös évben

ELSŐ EMELET – VENDÉGSZOBÁK

101 – 114-es vendégszoba

3 ágyas szobák – közös fürdő, WC-k a folyosóról nyílnak
Szállásdíj: 2.500.- Ft + IFA/fő/éj

115-ös vendégszoba

5 ágyas szoba – közös fürdő, WC-k a folyosóról nyílnak
Szállásdíj: 2.500.- Ft + IFA/fő/éj

117-es vendégszoba

2 ágyas szoba – WC, tusoló, hűtőszekrény
Szállásdíj: 4.500.- Ft + IFA/fő/éj

118-as vendégszoba

2x2 ágyas szobák – egy közös belső folyosóról nyíló WC, tusoló
+ hűtőszekrény
Szállásdíj: 4.500.- Ft + IFA/fő/éj

119-es vendégszoba

2 ágyas szoba – WC, mosdókagyló
Szállásdíj: 4.000.- Ft + IFA/fő/éj

121 – 123-as vendégszobák 2 ágyas szobák – mosdókagyló
Szállásdíj: 3.500.- Ft + IFA/fő/éj

124-es vendégszoba

4 ágyas szoba – közös fürdő, WC-k a folyosóról nyílnak
Szállásdíj: 2.500.- Ft + IFA/fő/éj
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MÁSODIK EMELET – ALBÉRLETI SZOBÁK

24 db albérleti szoba
A szobák 3 ágyasak – közös fürdők, konyha és mellékhelyiségek a folyosóról nyílnak.

Egy szoba bérleti díja:
1 fő részére – 25.000.-Ft/hó
2 fő részére – 31.000.-Ft/hó
3 fő részére – 37.000.-Ft/hó

HARMADIK – NEGYEDIK EMELET

NYÁRI TURISTASZÁLLÁS
48 db szoba
A szobák 3 ágyasak – közös fürdők, konyha és mellékhelyiségek a folyosóról nyílnak.

Szállásdíj: 2.300.- Ft + IFA/fő/éj

EGYÉB SZÁLLÁSDÍJAK

1.) A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karral hallgatói jogviszonyban álló nappali
és levelező tagozatos hallgatók szállásdíja:

Ágynemű nélkül: 1.000.-FT + IFA/fő/éj
Ágyneművel: 2.000.-Ft + IFA/fő/éj
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2.) A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karral hallgatói jogviszonyban nem álló
nappali és levelező tagozatos hallgatók bérleti díja (pl. BKF):

Egy szoba bérleti díja:
1 fő részére – 25.000.-Ft/hó
2 fő részére – 31.000.-Ft/hó
3 fő részére – 37.000.-Ft/hó

3.) Nappali és levelező tagozatos középiskolai tanulók bérleti díja (pl. Gregus Máté SZKI):

Egy szoba bérleti díja:
1 fő részére – 25.000.-Ft/hó
2 fő részére – 31.000.-Ft/hó
3 fő részére – 37.000.-Ft/hó

4.) 116-os szoba – bérleti díja: 28.000.-Ft/hó

5.) 125-ös, 229-es, 329-es, 430-as – 2 ágyas szobák – WC, mosdókagyló

Egy szoba bérleti díja:
1 fő részére – 27.000.-Ft/hó
2 fő részére – 33.000.-Ft/hó
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