
 

 

Ügyiratszám: KOLL/832/1(2022) 
 

Beköltözési nyilatkozat 
 

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

Központba való beköltözésemmel egyidejűleg, valamint a jelen beköltözési nyilatkozat aláírásával az alábbiakról 

nyilatkozom. 
 
1. A kollégiumi életet meghatározó, valamint a kollégiumi tagsági jogviszonyommal összefüggő egyetemi 

szabályzatokat, a kollégium Házirendjében foglaltakat, a kollégiumban érvényes közegészségügyi előírásokat, 

az egyetemi/kollégiumi tűz-, baleset- és munkavédelmi szabályzatok előírásait, valamint az 

épületüzemeltetéssel kapcsolatos eljárásokat elolvastam, azok tartalmát megismertem, tudomásul veszem és 

betartom. 
2. Tudomásul veszem, hogy a kollégiumi tagsági jogviszonyból származó kötelezettségeket vétkesen megszegő 

hallgató az ELTE HKR X. fejezet (A hallgatói fegyelmi és kártérítési felelősség) alapján fegyelmi eljárás alá 

vonható. 
3. Kifejezetten tudomásul veszem, hogy az 1. pontban foglalt szabályozók megszegéséből származó hatósági 

bírságot a Kollégiumi Központ – arányos mértékben – a szabályt szegő Kollégistára átterhelheti (ide értve, de 

nem kizárólag a szándékosan vagy gondatlanságból előidézett téves, illetve nem tűzesetből származó 

tűzriasztás alapján történt vonulási díjat). 
4. Tudomásul veszem, hogy a Kollégiumi Központ egy kollégiumi férőhely használatát biztosítja a számomra, a 

férőhelyet tovább nem adhatom, nem értékesíthetem, ágybérleti jogviszonyt a férőhelyre nem hozhatok létre. 
5. Tudomásul veszem, hogy a 10 hónap időtartamra szóló felvételi határozat a nyári időszakra semmilyen módon 

nem terjed ki, illetve elfogadom, hogy az esetlegesen igénybe vehető nyári kollégiumi elhelyezésének módja 

és helye az Egyetem más, bevételszerző tevékenységétől befolyásolt. Amennyiben a nyári kollégiumot igénybe 

veszem, úgy jelen beköltözési nyilatkozat a nyári időszakra is érvényben marad. 
6. Kifejezetten tudomásul veszem, hogy a Kollégiumi Központ indokolt esetben (például de nem kizárólag: vis 

maior, veszélyhelyzet elrendelése, koronavírus járvány esetén) és előzetes tájékoztatás mellett – ideiglenesen 

– ugyanabban vagy más kollégiumban biztosíthat férőhelyet (össze- vagy átköltöztetés).  
7. Nyilatkozom, hogy a kollégiumi férőhelyért és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokért a Kollégiumi Térítési 

Szabályzatban rögzített térítési díjakat határidőre megfizetem. 
8. Tudomásul veszem, hogy  

a. a térítési díjat a beköltözéstől számított minden megkezdett naptári hónap után köteles vagyok havonta, 

a tárgyhó 20. napjáig megfizetni, függetlenül attól, hogy a beköltözés/kiköltözés a hónap mely napjára 

esik; 
b. az egyéb szolgáltatási díjakat a NEPTUN-ban történt kivetést követő 8 napon belül, vagy – 

amennyiben erre nincs lehetőség – a kollégium gazdasági irodájában készpénzben köteles vagyok 

befizetni; 
c. amennyiben a kivetett térítési díjat határidőre nem fizetem be, a térítési-juttatási szabályzatban 

foglaltak szerint késedelmi/különeljárási díj fizetésére vagyok köteles. 
9. Tudomásul veszem, hogy  

a. a jelen beköltözési nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi a szobaleltár, amely tartalmazza a szoba 

általános tartozékait, berendezéseit, valamint az elszámolási vagy visszaszolgáltatási kötelezettséggel 

átvett, kizárólagosan használt tárgyakat és mindezek állapotát; 
b. a szobaleltárt minden változáskor frissíteni kell, kiköltözéskor pedig el kell számolnom a leltárral; 
c. a szobaleltár képezi az esetleges kártérítési kötelezettségem alapját, és a beköltözéskor nem rögzített 

hibákat a beköltözést követően keletkezett hibaként kell figyelembe venni. 
10. Tudomásul veszem, hogy  

a. a beköltözéskor kapott belépőkártya díja az első kollégiumi díjjal együtt kerül kivetésre; 
b.  a kollégium területén köteles vagyok a belépőkártyát magamnál tartani, annak rongálódása, elvesztése 

esetén újat igényelni és megvásárolni 
c.  a forgóvillás belépőkapun való minden áthaladáskor köteles vagyok használni a saját belépőkártyámat 

(az ettől való eltérés fegyelmi vétség), illetve, hogy  
d. a portaszolgálat mind be-, mind kilépéskor személyazonosítás céljából ellenőrizheti a belépőkártyát. 

11. Tudomásul veszem, hogy a kollégiumnak okozott károkért a 2013. évi V. a Polgári törvénykönyvről szóló 

törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint a 2011. évi CCIV. a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény (a 

továbbiakban: Nftv.), valamint az Egyetem belső szabályzataiban foglaltak alapján kártérítési felelősséggel 

tartozok. (Fő szabályként a szándékosan okozott károkért, a jegyzéken vagy átvételi elismervényen 



 

 

elszámolási vagy visszaszolgáltatási kötelezettséggel átvett tárgyakért teljes a kártérítési kötelezettség, 

gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a károkozás napján érvényes minimálbér 

egyhavi összegének 50%-át.) E pont teljesítésének biztosítására a Kollégiumi Központ óvadékot (kauciót) 

kezel. 
12. Tudomásul veszem, hogy a kollégiumi szobához tartozó tárgyak, eszközök, berendezések közül az általam 

jegyzéken vagy átvételi elismervényen elszámolási vagy visszaszolgáltatási kötelezettséggel átvett, 

kizárólagosan használt, kezelt leltári tárgyakért (ide értve, de nem kizárólagosan: ágynemű, lámpa, 

belépőkártya, szobakulcs stb.) személyesen, a lakószoba állapotáért, tisztaságáért, bútorzatáért 

szobatársaimmal együtt és egyetemlegesen felelek.  
13. Tudomásul veszem, hogy a Házirend 2. § (10) bekezdése alapján a kártérítés megfizetésének elmulasztása, 

megtagadása, illetve ha a kár nagysága ezt indokolttá teszi, a HKR szerinti fegyelmi és kártérítési eljárás 

indítható. 
14. Tudomásul veszem, hogy  

a. a közös helyiségek eszközeire, bútoraira és azok falaira firkálni, festeni, képet kitenni, tilos; 
b. a szobában csak olyan dekorációt lehet használni, amely leszedésekor a szoba eredeti állapota 

visszaállítható; 
c. a kollégiumi szobákban bármiféle átalakítás csak a kollégiumvezető hozzájárulásával végezhető; 
d. a firkálásból, dekorációból, engedély nélküli átalakításból adódó helyreállítás költséget köteles vagyok 

megtéríteni.  
15. Tudomásul veszem, hogy  

a. vendéget csak a szobatársaim beleegyezésével fogadhatok; 
b. a vendégem csak addig tartózkodhat a kollégium területén, amíg magam is ott tartózkodok; 
c. a 23:00 óra után a kollégiumban maradó vendég után köteles vagyok a Neptun rendszerben kivetett 

térítési díjat megfizetni;  
d. a kollégiumi Házirend a vendégre is vonatkozik, a vendégemért felelősséggel tartozok. 

16. Tudomásul veszem, hogy a Házirend 2. § (5) bekezdése alapján a Kollégium a szobákban lévő kollégisták, 

vagy azok vendégei által behozott, elhelyezett értékekért, tárgyakért különös tekintettel ékszerért, készpénzért, 

értékpapírért, műszaki cikkekért semmilyen formában nem vállal felelősséget. Úgyszintén nem terheli anyagi 

felelősség a kollégiumot olyan hallgatói károkért, amelyeket a kollégium működési körén kívül eső 

elháríthatatlan ok idéz elő. 
17. Vállalom, hogy az épületben és berendezéseiben bekövetkező és általam észlelt meghibásodásokat, káreseteket 

haladéktalanul bejelentem a hiba bejelentésére szolgáló felületen. Tudomásul veszem, hogy a késedelmes 

bejelentésből eredő károkért, vagy a bejelentés elmulasztásából eredő károkért felelős vagyok. 
18. Tudomásul veszem, hogy amennyiben én és/vagy szobatársaim rendszeresen elmulasztjuk a lakószoba 

takarítását, és ezzel közegészségügyi vagy fokozott amortizációs veszélyt okozunk, a kollégiumvezető – 

egyidejű értesítésünk mellett – elrendelheti a lakószoba takarítását, és a takarítás költségeit kártérítési díjként 

a HKR-ben foglaltak szerint átterhelheti. Tudomásul veszem, hogy az elrendelt takarítás tűrésére köteles 

vagyok. 
19. Tudomásul veszem, hogy 

a. legkésőbb a kollégiumi jogviszonyom megszűnése napján – a Házirend 3. § (9)-(13) bekezdéseiben 

foglalt módon ki kell költözzek a kollégiumból; 
b.  kollégiumi kiköltözésnek a díjfizetés szempontjából csak a bejelentett, a kollégiumban adminisztrált 

kiköltözés – a felvett kollégiumi eszközökkel történő egyidejű elszámolással és a kollégiumi díjak 

kiegyenlítésével – minősül; 
c. a bejelentés hiányában, illetve a kollégiumi eszközökkel és díjakkal történő elszámolás hiányában a 

kollégium elhagyása nem minősíthető kiköltözésnek; valamint 
d. a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben bejelentett kiköltözési szándék sem helyettesíti a 

Kollégiumból történő tényleges kiköltözés adminisztratív elvégzését. 
20. Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatban szereplő személyes adatokat az intézmény az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet, Szervezeti és Működési Rend 15. sz. 

melléklete, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési szabályzatának 

megfelelően kezeli (https://www.elte.hu/dstore/document/677/ELTE_SZMSZ_6mell_adatved.pdf). 
 
A beköltözési nyilatkozatot elolvastam, megértettem és magamra nézve kötelezően tudomásul veszem. 
 
Kelt:……………………………… 

 
 

……………………………….. 
Kollégista 



 

 

 
 
 
 

1. melléklet. A kollégiumi életet meghatározó főbb szabályok, szabályozók felsorolása 

  
Szabályzat teljes neve: Elérhetősége: 
ELTE Kollégiumi Központ 

Házirend 
https://www.elte.hu/kollegiumok/szabalyzatok-

hazirendek 
9/2018. (IX. 10.) számú 

rektori - kancellári együttes 

utasítás kollégiumi térítési és 

juttatási szabályzatról 

[Egységes szerkezetben a 

módosításáról szóló 3/2019. 

(II. 1.) számú rektori-

kancellári együttes utasítás 

rendelkezéseivel.] 

https://www.elte.hu/dstore/document/2903/5c5993

3780fc2924f3787361e6cc872e3c29cf2992850.pdf 

AZ EÖTVÖS LORÁND 

TUDOMÁNYEGYETEM 

SZERVEZETI ÉS 

MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATA II. KÖTET 

HALLGATÓI 

KÖVETELMÉNYRENDSZ

ER 

https://www.elte.hu/dstore/document/689/ELTE_S

ZMSZ_II.pdf 

AZ EÖTVÖS LORÁND 

TUDOMÁNYEGYETEM 

Szervezeti és Működési 

Szabályzat I. kötet 

Szervezeti és Működési 

Rend 6. sz. melléklete AZ 

EÖTVÖS LORÁND 

TUDOMÁNYEGYETEM 

ADATKEZELÉSI 

SZABÁLYZATA 

https://www.elte.hu/dstore/document/677/ELTE_S

ZMSZ_6mell_adatkezeles.pdf 

Eötvös Loránd 

Tudományegyetem 

TŰZVÉDELMI 

SZABÁLYZAT 

https://www.elte.hu/file/tuzved_szab.pdf 

6/2017. (V. 23.) számú 

kancellári utasítás az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem 

Munkavédelmi 

Szabályzatáról 

https://www.elte.hu/file/ku_2017_06_munkavedel

mi_szabalyzat.pdf 

AZ EÖTVÖS LORÁND 

TUDOMÁNYEGYETEM 

INFORMATIKAI 

SZABÁLYZATA 

https://www.elte.hu/file/informatikai_szabalyzat.p

df 
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