
 

 

2. sz. melléklet. Nyilatkozat a óvadék (kaució) fizetéséről (opcionális) 
3.  

 
Alulírott ……………………………………… (neptun kód: ……………………………) a Kollégiumi Központba 

való a jelen beköltözési nyilatkozat aláírásával egyidejűleg, a kollégiumi jogviszonyommal összefüggésben akként 

nyilatkozom, hogy a kollégiumi beköltözést követő 15 napon belül 20.000, azaz Húszezer forint óvadékot fizetek 

a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszerén keresztül az ELTE részére. 

Tudomásul veszem, hogy  

- a Kollégiumi Központ jogosult teljes egészében, vagy részben felhasználni az óvadékot, amennyiben a 

kollégiumi beköltözéssel, bentlakással, tartózkodással (ideértve az ott nyújtott szolgáltatásokat, szervezett 

rendezvényeket is) kapcsolatosan az ELTE-nek kárt okozok, vagy a kollégiumi beköltözéssel, bentlakással, 

tartózkodással összefüggő más fizetési kötelezettségemet nem teljesítem határidőben. 
- a kifizetett óvadék átvihető a következő tanévre abban az esetben, ha a kollégiumi jogviszonyom lejáratkori 

megszűnését megelőzően erről írásban kifejezetten nyilatkozom. Nyilatkozat hiányában a Kollégiumi 

Központ elszámol az óvadékkal. 
- a Kollégiumi Központ legkésőbb a kollégiumi jogviszonyom lejárat vagy bármely más ok miatti 

megszűnésekor elszámol velem az óvadékkal kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy a Kollégiumi Központ meg 

kell, hogy vizsgálja, hogy van-e olyan fizetési kötelezettség, amit nem teljesítettem, illetve okoztam-e kárt 

a kollégiumban. Amennyiben mindent rendben teljesítettem, hátralékot, rendezetlen költséget nem hagytam 

hátra, nem okoztam megtérítetlen kárt a kollégiumban, akkor az óvadék teljes összege visszajár, egyébként 

az óvadékból a kiegyenlítetlen fizetési kötelezettség összege levonásra kerül. Az ELTE az óvadék után 

kamatot nem fizet. Az óvadék visszautalására a kollégiumi jogviszonyom megszűnését követő 30 napon 

belül kerül sor, amelyet a Kollégiumi Központ kivételesen meghosszabbíthat további 30 nappal, ha a 

kivizsgáláshoz, a kár összegének megállapításához ez indokoltan szükséges. Ha az elszámolás határidejéig 

a fizetési kötelezettségem fennállásának megállapítása iránt kártérítési illetve fegyelmi eljárás indult, vagy 

az elszámolási határidő lejártakor velem szemben egyébként ilyen eljárás van folyamatban, amely fizetési 

kötelezettség keletkezésére, megállapítására vezethet, akkor az elszámolás az ügy jogerős lezárását követő 

15 napon belül történik. A kollégiumból való kiköltözési kötelezettségem maradéktalan teljesítését követő 

30 napig az óvadék akkor is fennmarad, ha az előbbiek szerinti elszámolási határidő eltelt. 
- jelen nyilatkozatom önkéntes, de megtételét követően a kollégiumi elhelyezésem feltételeinek részét 

képezi, nem vonható vissza, azaz a kollégiumi jogviszonyom időtartamára fennmarad.  

 
 
Kelt: …………………………….. 
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Kollégista 
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