KOLLÉGIUMI BENTLAKÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
a Szent István Egyetem
székhely: 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
ÁHT azonosító: 230210, adószám: 15329767-2-13
képviselő: Dósa Csaba mb. campusigazgató
valamint az ügyben eljáró egység,
Gödöllői Kollégiumok
képviseletében eljárni jogosult: Bodzánné dr. Ágota Gabriella kollégiumi igazgató
továbbiakban, mint Kollégium
másrészről
Születési név:
Neptunkód:
Szül. hely, év, hó, nap:
Anyja neve:
Állandó lakcíme:
Szem. ig. száma:
Telefonszáma:
e-mail címe:
TAJ száma:
finanszírozás formája:
kar:

állami
MKK

költségtérítés
GÉK

GTK

évfolyam, szak:

mint a kollégiumi férőhelyet igénybevevő egyetemi hallgató (a továbbiakban: Hallgató) között az alulírott
helyen és napon az alábbi feltételek szerint:
1. A Kollégium a Kollégiumi Kari Tanácsok felvételi határozata alapján a Hallgató részére a 2018/2019.
tanévre az alábbiak szerint kollégiumi elhelyezést biztosít:
1.1. a) A férőhely-használati jogviszony kezdő időpontja: 2018. szeptember 2.
b) A férőhelyhasználat jogviszony befejező időpontja: 2019. június 30.
2. a) A Hallgató kijelenti, hogy az 1. pontban meghatározott férőhelyet igénybe veszi. Beköltözéskor a
hallgató csak a számára kijelölt férőhelyet foglalhatja el. A hallgató a férőhelyét és az ahhoz
kapcsolódó szolgáltatásokat másnak nem adhatja át, amennyiben mégis, akkor a Kollégiumi
Fegyelmi Bizottság eljárást kezdeményezhet ellene.
b) Cserére (külön eljárási díj befizetése nélkül) a szeptemberi beköltözést követő 2. héttől
szeptember végéig van lehetőség. A kollégium honlapján található „Átköltözési kérelem” adatlapot
kell kitölteni és minden érintett fél aláírásával az épület hallgatói referensénél kell leadni. A csere
csak az adatlap leadása után hajtható végre, abban az esetben, ha az érintett szobák valamennyi
lakója egyetért. A bejelentés elmulasztása esetén a hallgatók ellen fegyelmi eljárás
kezdeményezésére kerül sor.
3. A Hallgató a férőhely és a férőhelyhez kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéért a SZIE Szenátusa
által meghatározott és az Általános Szerződési Feltételekben található díjtáblázat szerinti térítési díjat
köteles fizetni.

4. A férőhely igénybevételére vonatkozó részletes szabályokat az Általános Szerződési Feltételek
(ÁSZF) tartalmazza. A Hallgató kijelenti, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerte, és azokat magára
nézve kötelezőnek tartja.
5. a) A jelen megállapodás a „Kollégiumi Bentlakási Szerződés” szerinti szerződéses időszakra
érvényes. A kollégiumi jogviszony a fenti időszak alatt is megszüntethető február 28-ig mindkét fél
részéről egyhavi felmondási idővel. Ebben az esetben az aktuális hónapra esedékes kollégiumi
térítési díjat a hallgató köteles megtéríteni.
b) A hallgató általi kollégiumi felmondási idő bejelentése írásban a hallgatói referenshez benyújtva a
„Kérelem kollégiumi kiköltözéshez” adatlapon történik a táblázatban fellelhető ütemezés szerint:
Bejelentés (-ig)

Kiköltözés (-ig)

Utolsó fizetett kollégiumi díj

szeptember 30.

október 31.

október havi

október 31.

november 30.

november havi

november 30.

december 20.

december havi

december 20.

január 31.

január havi

január 31.

február 28.

február havi

február 28.

március 31.

március havi

c) A hallgató az adott tanév február 28. napja után rendes felmondással nem élhet. Február
28-a után kiköltözésre csak indokolt esetben (anyagi körülmények változása, betegség,
külföldi tanulmányok – igazolással alátámasztva) és rendkívüli felmondás esetén van
lehetőség.
6. A Hallgató hozzájárul ahhoz, hogy a Kollégium a jelen szerződés alapján tudomására jutott adatait
nyilvántartsa és kezelje.
7.

A Hallgató aláírásával igazolja, hogy megismerte a Kollégium „TŰZVÉDELMI ÉS
MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT kivonatát” és a Kollégium HÁZIRENDJÉT.

8. A szobákban hagyott értékekért, valamint a kollégium berendezéseinek nem rendeltetésszerű
használatából eredő károkért, sérülésekért nem vállalunk felelősséget!
9. A folyosókon megfigyelő kamerák vannak kihelyezve biztonságtechnikai okból (megtekintésére
személyiségi jogok miatt csak a kollégium igazgatója által megbízott személy jogosult).
10. A dokumentumok és a formanyomtatványok a kollégium honlapján (kollegium.szie.hu) találhatóak
meg.
11. Ezen szabályok és rendelkezések nem ismerete senkit sem mentesít annak betartása alól!
Gödöllő, 2018. …………………….. hó …...... nap

……………………………………….
szerződő hallgató

Bodzánné dr. Ágota Gabriella sk.
kollégiumi igazgató

Mellékletek: A kollégium honlapján (kollegium.szie.hu) találhatóak:
Általános Szerződési Feltételek
Házirend és melléklete
Tűzvédelmi és Munkavédelmi Szabályzat
Gödöllői Kollégiumok Szabályzata
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FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT
A szerződő (elhelyezett) hallgatóért anyagilag felelősséget vállalunk.
Szülők vagy kezesek:
…………..……………………………………
név

………………………………………...
név

állandó lakcím: ………………………………………..

……………………………………………..

szem. ig. szám: ……………………………………….

……………………………………………..

telefonszám: ………………………………………….

……………………………………………..

aláírás: …………………………………………………

……………………………………………..
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