Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezető rendelkezések:
Jelen Általános Szereződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya a SZIE Gödöllői
Kollégiumok és a Kollégiumban férőhely-használati jogot szerzett hallgató közötti
jogviszonyra terjed ki.
1.2. A Kollégium és a Hallgató közötti Kollégiumi bentlakási szerződést (továbbiakban:
Szerződés), valamint az ÁSZF rendelkezéseit együttesen kell értelmezni.
1.1.

2. A férőhely igénybevételének feltételei, a férőhely kijelölése
2.1. A Hallgató a férőhelyet az alábbi feltételek teljesítése esetén jogosult igénybe venni
(beköltözni):
a) a Szerződést és a szobaleltárt (felszerelési lapot) aláírta,
b) a Bentlakási Szerződést és a Beköltözési tájékoztatót kitöltve, aláírva beküldte a megadott
határidőig
c) a fényképeket beküldte a megadott határidőig
2.2. A Hallgató számára biztosított férőhely fokozatnak megfelelő kollégiumi épületet és szobát az
épület felelőse jelöli ki, illetve határozza meg. A szobabeosztás módosítását a Hallgató az
épület felelősénél írásban jogosult kezdeményezni. Az épület felelőse a kezdeményezésről 5
munkanapon belül dönt.
2.3. A Hallgató a férőhelyet és a férőhelyhez kapcsolódó szolgáltatásokat másnak nem jogosult
átadni.
3.

A szerződésben biztosított alapszolgáltatások és külön szolgáltatások

3.1. A Kollégium alapszolgáltatásként folyamatosan biztosítja a jogszabályban előírt, a kollégium
működésének engedélyezéshez előírt feltételeket, továbbá személyi számítógép,
személyenként egy internetes hozzáférés, szórakoztató elektronikai eszközök, valamint kis
fogyasztású (200 watt teljesítmény alatti elektronikai, háztartási) eszközök üzemeltetési
lehetőségét, valamint a közös helyiségek takarítását.
3.2. Különszolgáltatásnak minősül a kollégiumban működő szolgáltató egységek (szauna,
fénymásoló, büfé, stb.) igénybe vétele, továbbá a kollégiumba behozott 200 watt teljesítmény
feletti háztartási kisgépek üzemeltetése. A Hallgató az alapszolgáltatáson kívül eső elektromos
berendezések üzemeltetésére a kollégium képviselőjének előzetes írásbeli engedélye alapján
jogosult. A használatnál figyelembe kell vennie a tűz-, baleset- és érintésvédelmi előírásokat.
Rezsót, hősugárzót, merülőforralót a kollégiumban használni tilos.
3.3. A kollégiumban lakó hallgatók kulturális, sport, szabadidő és egyéb programjainak
szervezését elsősorban a kollégiumi hallgatók önkormányzati szervezete látja el. Az
önkormányzati szervezet működését külön szabályzat tartalmazza.
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4. Díjfizetési feltételek

4.1.

A kollégiumi alapszolgáltatásért az Egyetem Szenátusa által elfogadott térítési díjtáblázat
szerinti díjat köteles fizetni havonta a szerződés időtartamáig a Hallgató:
A épületben:
2 ágyas fürdőszobás szobában: 19950,- Ft
3 ágyas fürdőszobás szobában: 17000,- Ft
B épületben:
2 ágyas fürdőszobás szobában: 19950,- Ft
3 ágyas fürdőszobás szobában: 17000,- Ft
C épületben:
2 ágyas (fsz.) zuhanyzós szobában: 16270,- Ft
3 ágyas mosdós szobában: 10280,- Ft
D-E-F épületekben:
2 ágyas szobában:
25200,- Ft
2x2 ágyas szobában:
23100,- Ft
4 ágyas szobában:
20000,- Ft
8x1 ágyas apartmanban:
24150,- Ft
G épületben:
2 ágyas tusolós szobában:
14280,- Ft
3 ágyas apartman:
17000,- Ft

A 4.1 pontban feltüntetett kollégiumi díjak az államilag finanszírozott, állami ösztöndíjas és a
részösztöndíjas finanszírozott hallgatókra vonatkozik.
Az önköltséges képzésben részt vevő hallgatók kollégiumi díja az állami normatíva (ezt az
államilag finanszírozott hallgatók után kapja a Kollégium) összegével (11650,- Ft/hó)
magasabb!
Beköltözés után befizetendő (neptun endszerben ki lesz írva) a Gödöllői Kollégiumi Tanács
által meghatározott Kollégiumi fejlesztési, sport és kulturális támogatás.
4.2.

4.3.

4.4.

A Hallgatók a tárgyhavi térítési díjat előző hónap huszadik napjáig a neptun
rendszerbe kötelesek megfizetni úgy, hogy huszadikáig a kollégiumi díj fizetése
teljesítve legyen. Ha a Hallgató díjfizetési kötelezettségének a fenti határidőben nem tesz
eleget, az érvényes kollégiumi Házirendben meghatározott késedelmi díjjal növelt összeget
köteles fizetni.
A díjfizetés a Hallgatót abban az esetben is terheli, ha az adott hónapban a férőhelyét nem
használja. Ez alól kivételt képez, ha a használat az üzemeltető érdekkörében bekövetkezett
ok miatt nem lehetséges.
Az alapszolgáltatáson kívül eső elektromos berendezések üzemeltetésére a Kollégium
üzemeltetője külön térítési díjat állapít meg. Az üzemeltetési díj összegét a SZIE Gödöllői
Kollégiumok részére kell megfizetni.
5. Lakószoba használata, a használat ellenőrzése

5.1.

A lakószobákat és a hozzájuk kapcsolódó helyiségeket a Hallgatók az általuk biztosított
takarítóeszközökkel és tisztítószerekkel kötelesek tisztán tartani. Kötelesek továbbá
gondoskodni a lakóegységekből származó szemét hulladéktárolóba történő kihordásáról. A
takarítás elmulasztásából származó többletkiadások, illetve a közegészségügyi hatósági
bírságok a szobában lakó Hallgatókat terhelik.
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5.2.

A kollégium üzemeltetőjének megbízottja rendkívüli helyzetekben (pl. kárelhárítás,
tűzveszély, élet, illetve balesetveszély elhárítása stb.) a Hallgató előzetes értesítése nélkül, a
Hallgató távollétében is jogosult a lakószobába bemenni.

5.3.

A fentieken kívül a kollégium üzemeltetőjének megbízottja a lakószoba rendeltetésszerű
használatának ellenőrzése, továbbá karbantartási és épület-felügyeleti okokból (pl. fűtés,
épületgépészeti berendezések elektromos berendezések ellenőrzése, szabályozása, javítási és
karbantartási munkák, rovar- és kártevő-mentesítés stb.) jogosult a lakószobákba bemenni és
ott a szükséges ellenőrzést, javítást elvégezni. Amennyiben a Hallgató az üzemeltető
tevékenységének időpontjában nincs a szobában, az üzemeltető megbízottja csak a
Kollégium képviselőjének jelenlétében mehet be a szobába.

5.4.

A kollégium képviselője a szobák állapotát rendszeresen, de legalább havonta 1 alkalommal
köteles ellenőrizni a Házirendben (II.1. f. A szobákat a kollégiumi nevelőtanárok, illetve
az épületfelelősök legalább egy kollégiumi dolgozó jelenlétében havonta ellenőrzik)
előírtaknak megfelelően.
A Hallgató vállalja, hogy kollégiumi férőhelyét tanulmányi évenként (kizárólag szorgalmi
időszakban) legfeljebb 8 nap időtartamban konferenciák, szakmai rendezvények
résztvevőinek elhelyezése céljából a Kollégium rendelkezésére bocsátja. A Kollégium
köteles a Hallgatót 30 nappal az igénybevétel előtt értesíteni a pontos időpontról. A
Kollégium – igény esetén - a Hallgató személyes tárgyai elhelyezésére köteles megfelelő
tároló helyiséget biztosítani.

5.5.

6. Kártérítési szabályok
6.1.

A Hallgató a Gödöllői Kollégium berendezési tárgyaiban, épületében, annak
felszerelésében, tartozékaiban jogellenesen okozott károkért, a Felsőoktatási törvényben, a
SZIE SZMSZ-ében (továbbiakban: Szabályzat), valamint a Házirendben meghatározottak
szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

6.2.

A Hallgató beköltözéskor a szoba tartozékait (bútorok, hűtőgép, paplan, párna és egyéb
használati eszközök) leltár (felszerelési lap) szerint átveszik. A felszerelési lap szerint
visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett dolgokban bekövetkezett
hiányért, kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik, feltéve, hogy azt állandóan
őrizetében tartja, kizárólagosan használja, vagy kezeli. Mentesül a felelősség alól, ha a
hiányt elháríthatatlan ok idézte elő.

6.3.

Amennyiben, a kárt többen együttesen okozták, a kárért vétkességük arányában tartoznak
kártérítési felelősséggel. Amennyiben a vétkesség aránya nem állapítható meg, kártérítési
felelősségük egyetemleges.

6.4.

A bentlakás alatt keletkezett kárt, a kártérítési eljárás lefolytatását követően haladéktalanul
meg kell téríteni.

6.5.

A kártérítési eljárás részletes szabályait a Szabályzat és a Házirend tartalmazza.

6.6.

A hallgató a szoba és tartozékainak esetleges hiányát, hibáit, megrongálódását, sérülését
köteles azonnal jelezni a Kollégium illetékes dolgozójának. Az átvett szobákban bármiféle
átalakítás csak a Kollégium írásbeli hozzájárulásával végezhető.

6.7.

A Kollégium a Hallgató személyes használatában lévő dolgok eltűnéséért,
megrongálódásáért kizárólag csak akkor tartozik felelősséggel, ha a Hallgató a személyes
tárgyak megóvása érdekében a tőle elvárható legnagyobb gondossággal járt el. Ennek
érdekében a Hallgató köteles lakószobájának ajtaját távollétében zárva tartani.
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6.8.

A hallgató köteles betartani a hatályos kollégiumi házirend szabályait. A Hallgató köteles
betartani az Internet hálózat használati rendjét, az érvényes közegészségügyi előírásokat,
valamint a kollégiumra vonatkozó tűz-, baleset és munkavédelmi szabályzat rendelkezéseit.
Ez utóbbi szabályok tudomásulvételét a beköltöző Hallgató aláírásával külön is köteles
tanúsítani. Ezen előírások Hallgató által történő vétkes megszegéséből származó
mindennemű hatósági bírságot, a kollégiumnak felmerülő többletköltséget a vétkes Hallgató
a kártérítési szabályok szerint köteles kifizetni.
7. A lakhatási szerződés megszűnése és megszűntetése, kiköltözés

A bentlakási szerződés megszűnik
a) a szerződésben meghatározott idő elteltével
b) a hallgatói jogviszony megszűnésével
7.2.
A bentlakási szerződés megszűntethető
a) rendes felmondással
b) rendkívüli felmondással
A szerződés megszűntetése csak írásban érvényes.
7.1.

A bentlakási szerződést rendes felmondással mindkét fél 30 napos felmondási idővel
jogosult felmondani. A hallgató a térítési díjat a felmondási idő tartamára is köteles
kifizetni.
7.4.
Rendkívüli felmondással a bentlakási szerződés akkor szűntethető meg, ha a másik fél a
lakhatási jogviszonyra vonatkozó szerződést, vagy jogszabályt, illetve szabályzatot
szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként
olyan magatartást tanúsít, amely a lakhatási jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi.
7.5.
A Kollégium részéréről rendkívüli felmondási indoknak minősül különösen, ha a
Hallgató:
a) a kollégiumnak szándékosan vagy gondatlanul kárt okoz, és annak megtérítését megtagadja,
vagy a kártérítési kötelezettségének elismerése után a megtérítést alapos ok nélkül elmulasztja;
b) a kollégium épületében vagy berendezési tárgyaiban a kollégium képviselőjének engedélye
nélkül átalakítást végez, és felszólításra az eredeti állapotot saját költségén nem állítja vissza;
c) a kollégiumi és hatósági közegészségügyi (különösen a dohányzásra vonatkozó),
tűzrendészeti, munka- és balesetvédelmi előírásokat, valamint az Internet hálózat használati
rendjét megszegi;
d) férőhelyét indokolatlanul fenntartja, azaz huzamos ideig nem veszi igénybe;
e) nem a kollégiumban lakó személyt saját vagy más férőhelyén illegálisan elhelyez;
f) egészségi állapota miatt közösségi együttlakásra alkalmatlanná válik;
g) a Kollégium képviselőjének engedélye nélkül szobát cserél;
h) a kollégiumi házirendben a vendégfogadásra vonatkozóan meghatározott szabályokat
megszegi;
i) a kollégiumi díjfizetési kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti. A rendkívüli
felmondással szemben fellebbezésnek helye nincs. Rendkívüli felmondás esetén a Hallgató 8
napon belül köteles a kollégiumból kiköltözni és a szerződés fennállásának időtartamára a
tartozását megfizetni. Ha a Hallgató a tartozását a kiköltözéskor sem rendezi, a Kollégium
igénye érvényesítése végett az illetékes bírósághoz fordul.
7.3.

7.6.

A Hallgató részéréről rendkívüli felmondási indoknak minősül, ha a Hallgató az
épületfelelősnek írásban jelzett problémája nem lett 5 munkanapon belül megoldva, és
ezáltal a Kollégium továbbra sem biztosítja
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a)
b)
7.7.
7.8.

8.

Jelen ÁSZF-ben meghatározott alapszolgáltatásokat,
a tanuláshoz és a pihenéshez szükséges feltételeket

Rendkívüli felmondás esetén a Hallgató ingóságaival együtt legkésőbb 8 napon belül köteles
elhagyni a Kollégiumot.
A bentlakási szerződés bármilyen jogcímen történő megszűnésekor a Hallgató köteles az
átvett leltári tárgyakkal a Kollégium képviselője felé elszámolni és a lakószobából
ingóságait elszállítani. Amennyiben a lakószoba valamennyi hallgatójának a lakhatási
jogviszonya megszűnik, a szobát kitakarítva kötelesek a Kollégium képviselőjének átadni. A
fenti követelményeknek nem megfelelően átadott szobák takarításáért a Házirend
mellékletében megállapított kártérítési összeget kötelesek fizetni.
Záró rendelkezések

1.21. A kollégiumi bentlakási jogviszonyból származó esetleges jogviták elbírálása a Gödöllői
Járási Bíróság kizárólagos illetékességébe tartozik.
1.22. A kollégiumi bentlakási szerződésben és jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a
hatályos felsőoktatási jogszabályok, a SZIE vonatkozó szabályzatai, a Ptk., valamint a
lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 1993. évi LXXVIII. tv. rendelkezései az
irányadóak.

Gödöllő, 2015. május 20.
Bodzánné dr. Ágota Gabriella
mb. kollégiumi igazgató
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51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről

A kollégiumi ellátás igénybevételével és a lakhatási támogatással kapcsolatos feltételek
[a felsőoktatási törvény 51. §-a (3) bekezdésének b) pontjához]
12. § (1) A kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető el. A pályázati kérelmekről a térítési és
juttatási szabályzatban meghatározott pontozásos rendszer alapján kell dönteni.
(2) A pontrendszer megismerését a pályázati kérelmek benyújtása előtt lehetővé kell tenni.
(3) A pontrendszerben szempontként figyelembe kell venni a hallgató szociális helyzetét,
tanulmányi teljesítményét, a hallgatói közösségért végzett munkáját, képzésének munkarendjét, a 4.
§ (4) bekezdése szerint mentesülést, valamint ha a hallgatót a felsőoktatási törvény 52. §-ának (2)
bekezdése alapján a kollégiumi jelentkezés elbírálásánál előnyben kell részesíteni, akkor az
előnyben részesítés felsőoktatási törvényben meghatározott feltételének fennállását is.
(4) A szakkollégiumként működő kollégiumok és diákotthonok a (3) bekezdéstől eltérő
pontrendszert is alkalmazhatnak.
(5) A lakhatási feltételek támogatására a szociális támogatás keretében kerül sor.
Az állami fenntartásban működő kollégiumok alapszolgáltatásai, a kérhető térítési díj
legmagasabb összege, a kollégium komfortfokozat szerinti osztályba sorolásának feltételei
[a felsőoktatási törvény 52. §-ának (8) bekezdéséhez]
A kollégiumi elhelyezés
22. § (1) A kollégiumi férőhelyeket komfortfokozat szerint négyfokozatú skálán kell besorolni.
(2) A komfortfokozat szerinti besorolás során elsődlegesen az épület állapotát, a vizesblokkokkal
való ellátottságát és az egy helyiségben elhelyezett hallgatók számát kell figyelembe venni. Az
intézményben alkalmazott további feltételekről az intézményi térítési és juttatási szabályzat
rendelkezik.
(3) Az egyes férőhelyek besorolásáról a felsőoktatási intézmény vezetője és a hallgatói
önkormányzat közötti, a tanév kezdetét megelőző május 30-ig megkötendő megállapodás
rendelkezik azzal, hogy
a) csak az I. kategóriába sorolható az a kollégiumi férőhely, melynél a vizesblokk közös
használatú, egy helyiségben 3 vagy annál több fő kap elhelyezést és az épület 10 éven belül nem
volt felújítva;
b) a II. kategóriába sorolható be a kollégiumi férőhely, ha egy helyiségben 3 főnél kevesebb kap
elhelyezést;
c) a III. kategóriába sorolható be a kollégiumi férőhely, amennyiben szobánként vagy
kétszobánként komplett vizesblokk van kiépítve, egy helyiségben 3 főnél kevesebb kap elhelyezést;
d) a IV. kategóriába sorolható be a kollégiumi férőhely, amennyiben szobánként vagy
kétszobánként komplett vizesblokk van kiépítve, egy helyiségben 3 főnél kevesebb kap elhelyezést
és az épület 10 éven belül volt felújítva.
(4) Az (1)-(3) bekezdés alkalmazása során felújítás minden olyan beruházás, amely a kollégium
összértékéhez képest meghatározó költségráfordítás során a kollégiumi lakhatási körülményeket
javítja, kivéve a kollégium állagmegőrzését célzó ráfordítást.
(5) A 2007. január 1-je előtt hallgatói jogviszonyt létesítő, államilag támogatott doktori
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képzésben részt vevő hallgatót, amennyiben e rendelet hatálybalépése előtt kollégiumi
elhelyezésben részesült, kérelme esetén fel kell venni a kollégiumba.
23. § (1) Az intézmény térítési és juttatási szabályzatában meghatározott kollégiumi díj havi
összege az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók, és az államilag támogatott doktori
képzésben részt vevő hallgatók esetében hallgatónként nem lehet magasabb, mint a kollégiumi
normatíva éves összegének
a) az I. kategóriába sorolt férőhely esetén 8%-a;
b) a II. kategóriába sorolt férőhely esetén 10%-a;
c) a III. kategóriába sorolt férőhely esetén 12%-a;
d) a IV. kategóriába sorolt férőhely esetén 15%-a.
(2) A kollégiumi alapszolgáltatásként legalább a jogszabályban a kollégium, illetve diákotthon
működésének engedélyezéséhez előírt feltételek folyamatos biztosítását és működtetését, továbbá a
személyi számítógépek, szórakoztató elektronikai eszközök, valamint a kis fogyasztású háztartási
eszközök üzemeltetési lehetőségét kell érteni.

FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY
A KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS
52. § (1) A hallgató kollégiumi elhelyezése jelentkezés alapján történik. Kollégiumi elhelyezését
kérheti mindenki, aki felvételi kérelmet nyújtott be a felsőoktatási intézménybe, illetve aki hallgatói
jogviszonyban áll, függetlenül attól, hogy milyen képzési szakaszra, milyen tanulmányi rend
szerinti képzésre kéri a felvételét, illetve létesített hallgatói jogviszonyt.
(2) A kollégiumi jelentkezések elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a hátrányos helyzetű
hallgatót, aki kollégiumi elhelyezés hiányában felsőfokú tanulmányait nem tudja megkezdeni,
illetve folytatni.
(3) A kollégiumi elhelyezésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat a lakhatási feltételek
biztosításáért és az ahhoz kapcsolódó, a rendeltetésszerű használatot biztosító alapszolgáltatásokért
kell fizetni. Az alapszolgáltatások összegét a kollégium komfortfokozata alapján kell meghatározni.
A kollégium további kiegészítő szolgáltatásokat nyújthat, melyek igénybevételéről a hallgató dönt.
(4) A kollégiumi felvételkor meg kell határozni a térítési díj összegét, valamint hogy a kollégium
milyen kiegészítő szolgáltatásokat nyújt, és ezekért a hallgató milyen fizetési kötelezettséggel
tartozik.
(5) A felvételi ügyekben - ha e törvény másként nem rendelkezik - a kollégiumi bizottság dönt.
(6) A kollégiumi felvétellel kollégiumi tagsági jogviszony jön létre.
(7) A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a kollégiumi tagsági jogviszonyból
származó hallgatói jogokat és kötelezettségeket, a kollégium működésének a rendjét, az általa
nyújtott kiegészítő szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a kollégiumi együttélés szabályait, a
felvételi kérelmek elbírálásának rendjét.
(8) Az állami fenntartásban működő kollégium esetében az elhelyezés keretében biztosított
lakhatási feltételekért és az ahhoz kapcsolódó kötelező szolgáltatásokért (a továbbiakban:
alapszolgáltatás) kérhető térítési díj legmagasabb összegét, a kollégium komfortfokozat szerinti
osztályba sorolásának feltételeit, az alapszolgáltatások körét a Kormány határozza meg.
(9) A felsőoktatási intézményben a kollégiumi hallgatók érdekképviseletét a hallgatói
önkormányzat látja el.
(10) Az e §-ban foglaltakat - a (2) és (8)-(9) bekezdésben meghatározottak kivételével alkalmazni kell a diákotthonra is, ha az a felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján
vesz részt a lakhatási feltételek biztosításában.
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72. § (1) Ha a hallgató a tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a
felsőoktatási intézménynek, illetve a gyakorlati képzés szervezőjének jogellenesen kárt okoz - az e
törvényben meghatározott eltéréssel - a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértéke
nem haladhatja meg a károkozás napján érvényes legkisebb kötelező munkabér (minimálbér)
egyhavi összegének ötven százalékát. Szándékos károkozás esetén az okozott kárt meg kell téríteni.
(3) A hallgató a jegyzékkel vagy átvételi elismervénnyel visszaszolgáltatási vagy elszámolási
kötelezettséggel átvett dolgokban bekövetkezett hiányért, kárért teljes kártérítési felelősséggel
tartozik, feltéve, hogy azt állandóan őrizetében tartja, kizárólagosan használja vagy kezeli. Mentesül
a felelősség alól, ha a hiányt elháríthatatlan ok idézte elő.
(4) A felsőoktatási intézmény, a kollégium, a gyakorlati képzés szervezője a hallgatónak a
hallgatói jogviszonnyal, kollégiumi felvételi jogviszonnyal, gyakorlati képzéssel összefüggésben
okozott kárért vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. A kártérítésre a Ptk.
rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal a kiegészítéssel, hogy a felsőoktatási intézmény, a kollégium,
illetve a gyakorlati képzés szervezője a felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a
kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a
károsult elháríthatatlan magatartása okozta.
(5) Ha a hallgató - a szakképzésről szóló törvény 27. § (1) bekezdése szerint - hallgatói szerződést
kötött, a gyakorlati képzés szervezőjének, illetve a hallgatónak okozott kár megtérítésére a
szakképzési törvény rendelkezéseit kell alkalmazni

