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NEPTUN kód*
*A nullát át kell húzni!
mint a kollégiumi férőhelyet igénybevevő egyetemi hallgató (a továbbiakban: Hallgató),
együttes említésük esetén a Felek között az alábbi feltételek szerint:

1. Hallgató kijelenti, hogy a Szent István Egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll, kijelenti,
hogy a ………………… tanévre beiratkozik az adott félév szorgalmi időszakának első hetében,
de őszi félév esetében legkésőbb október 14-ig, tavaszi félév esetében március 14-ig
rendelkezésre álló időn belül.
2. Hallgató kollégiumi elhelyezésre vonatkozó kérelmet nyújtott be a NEPTUN tanulmányi
rendszeren keresztül és a kollégiumba történő felvételről értesítést kapott, melyre

tekintettel a ………………………………………………………….Kollégium ……………..számú szobájában,
…………….év ……………….hónap …………..napjától - ……………….év ……………… hónap ………………..
napjáig terjedő időszakra kollégiumi elhelyezésre jogosult (férőhely használati jog).
3. Hallgató kijelenti, hogy a 2. pontban meghatározott férőhelyet igénybe veszi.
Beköltözéskor a hallgató csak a számára kijelölt szobát foglalhatja el. A hallgató a férőhelyét
és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat másnak nem adhatja át, amennyiben mégis, akkor
az illetékes Kar Fegyelmi Bizottsága eljárást kezdeményezhet ellene. Férőhely cserére csak
indokolt esetben van lehetőség.
4. 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.
5. 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.
6. Jelen megállapodás a 2. pont szerinti időtartamra jön létre, a felmondásra vonatkozó
szabályokat az ÁSZF tartalmazza.
7. Hallgató hozzájárul ahhoz, hogy a Kollégium a jelen szerződés alapján tudomására jutott
adatait nyilvántartsa és kezelje.
8. Hallgató aláírásával igazolja, hogy megismerte a Kollégiumra vonatkozó valamennyi
szabályzatot.
9. Hallgató tudomásul veszi, hogy a szobákban hagyott értékekért, valamint a kollégium
berendezéseinek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért, sérülésekért a
Kollégium nem vállal felelősséget.
10. A szabályzatok a kollégium honlapján (budaicampus.szie.hu/kollegiumok) találhatóak
meg. Ezen szabályok és rendelkezések nem ismerete senkit sem mentesít annak betartása
alól!
Budapest,……………… év …………………….. hó …...... nap

……………………………………….
Hallgató
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