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másrészről
név:
NEPTUN kód:
szül. hely, év, hó, nap:
Anyja neve:
Adóazonosítójel:
TAJ szám:
Állandó lakcíme:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Szak:
Tagozat(megfelelő
nappali
levelezős
aláhúzandó):
Finanszírozási
forma
állami ösztöndíjas
önköltséges
(megfelelő aláhúzandó): :
mint a kollégiumi férőhelyet igénybevevő egyetemi hallgató (a továbbiakban: Hallgató), együttesen a Felek között
az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:
1.
Hallgató kijelenti, hogy a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen a 2021/2022 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, azaz a bentlakás időszakára hallgatói jogviszonnyal fog
rendelkezni.
2.
A MATE Gödöllői Kollégiumok az Egyetemi Kollégiumok Igazgatójának felvételi határozata alapján a
Hallgató részére a 2021/2022. tanévre az alábbiak szerint kollégiumi elhelyezést biztosít:
a) A férőhely-használati jogviszony kezdő időpontja: 2021. ………………....
b) A férőhelyhasználat jogviszony befejező időpontja: 2022. június 30.
3.
A Hallgató kijelenti, hogy a 2. pontban meghatározott férőhelyet igénybe veszi. Beköltözéskor a hallgató
csak a számára az Egyetem által kijelölt férőhelyet foglalhatja el. A hallgató a férőhelyét és az ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokat másnak nem adhatja át, amennyiben mégis, akkor fegyelmi eljárás kezdeményezhető ellene.
4.
A férőhely igénybevételére vonatkozó részletes szabályokat – különös tekintettel a férőhely és a
férőhelyhez kapcsolódó szolgáltatások igénybevételére és a díjtáblázat szerinti térítési díjra, annak megfizetésére
– az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza. A Hallgató kijelenti, hogy az ÁSZF rendelkezéseit teljes
körűen és részletesen megismerte, elfogadja és azokat magára nézve kötelezőnek tartja.

5.
Hallgató tudomásul veszi, hogy hallgatói jogviszonyának bármely okból történő megszűnése esetén jelen
szerződés automatikusan, Felek minden további jogcselekménye nélkül megszűnik. A megszűnésre vonatkozóan
Felek a NEPTUN tanulmányi rendszerbe felvitt adatokat tekintik hitelesnek és hivatalosnak.
6.
Felek jogosultak jelen szerződést a másik félhez intézett írásbeli jognyilatkozattal, indoklás nélkül 30
napos rendes felmondási idővel felmondani.
7.
A Hallgató kijelenti és jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy megismerte és betartja a Kollégiumi
„TŰZVÉDELMI HÁZIRENDET, a MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT kivonatát” és a Kollégium HÁZIRENDJÉT, mely
kijelentéséért teljes felelősséget vállal.
8.
A kollégiumok épületeiben megfigyelő kamerák vannak kihelyezve biztonságtechnikai okból,
megtekintésére személyiségi jogok miatt csak a Kollégiumvezető által megbízott személy jogosult.
9.
A szerződésben és annak függelékében hivatkozott dokumentumok és a formanyomtatványok a
Campusok kollégiumainak honlapján találhatóak meg. A hallgató nem mentesül a kötelező szabályok betartása
alól arra hivatkozással, hogy a kollégiumra vonatkozó, és a kollégium, illetve az Egyetem honlapján elérhető
szabályokat nem vagy nem kellő mértékben ismerte meg.
Jelen szerződést annak elolvasása és értelmezése után a Felek jóváhagyólag 2 példányban írják alá.
Gödöllő, 20

……………………………………….. hó …...... nap

____________________________________
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
képviseli
…………………………
kollégiumvezető

_____________________________
……………………………
Hallgató

A Hallgató aláírásának valódiságát tanúsítjuk:
Pénzügyileg ellenjegyzem:

Névbélyegző:
_______________________
ellenjegyző

……………………………………………………
tanú
állandó lakcím:………………………………………
aláírás: ………………………………………………

……………………………………………………
tanú
állandó lakcím:………………………………………
aláírás: ………………………………………………
Mellékletek:
Egyetemleges Felelősségvállalási Nyilatkozat
Függelékek:
Kollégiumi Szabályzat
Házirend és melléklete
Tűzvédelmi és Munkavédelmi Szabályzat kivonat
Általános Szerződési Feltételek
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1. számú melléklet:
EGYETEMLEGES FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT
Felelősségvállaló(k):

…………..……………………………………….…………
név

…………………………………………….……...
név

lakcím: …………………………………………………..

………………………………………………….

szem.ig.szám: ……..………………………………….

……………………………………………..…..

telefonszám: ……….………………………………….

………………………………………….….…..

aláírás: ……………………………………………………

………………………………………………....

az alábbi tanúk előtt kijelentjük, hogy
……………………………………………………………..……..(hallgató neve),
……………………………………………………………………. (szül hely, idő),
……………………………………………………………………. (anyja neve),
……………………………………………………………………. (állandó lakcíme),
……………………………………………………………………..(szak)
hallgató, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel kötött kollégiumi bentlakási szerződését megismertük,
kijelentjük továbbá, hogy a fent körülírt hallgató kollégiumi elhelyezésével kapcsolatban a jövőben esetlegesen
keletkező bármilyen tartozásával (ideértve különösen, de nem kizárólagosan: bérleti díj tartozás, károkozás,
rongálás, stb.) szemben vállaljuk, hogy a hallgatóval együtt a Ptk. 6:29-30. § szerinti egyetemleges felelősséget
vállalunk a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel szemben.
Kelt: ……………………………………………………..
Tanúk:
…………..……………………………………………..
név

……………………….……………………..……...
név

állandó lakcím: ………………………………………..

……………………………………………………….

aláírás: …………………………………………………….

……………………………………………………….
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