TAGSÁGI SZERZŐDÉS
2017 / 2018. tanév I. félév
amely létrejött egyrészről a Szent László Katolikus Szakkollégium (9026 Győr, Damjanich u. 58., adószám: 18530258-208; képviseli: Tóth Tibor,
igazgató), a továbbiakban Szakkollégium,
valamint másrészről
név:

születési hely, idő:

anyja neve:

személyi ig. száma:

diákigazolvány száma:

államilag finanszírozott 

állandó lakcím:

mobil telefonszám:

egyetemi kar:

szak:

költségtérítéses 

mint a Szakkollégium tagja, továbbiakban Szakkollégista között az alábbi feltételekkel:
I. Szakkollégiumi tagság:
1. Az Igazgatóság döntése alapján a Szakkollégista státusza: teljes jogú tag a 2017 / 2018. tanév I. félévére.
2. A Szakkollégista részéről a tagság elfogadásának feltétele jelen Tagsági Szerződés aláírása és visszaküldése a belső felvételi eljárásban
felvételt nyerteknek 2017. július 31-ig. Amennyiben ezt elmulasztja, a felvételi határozat érvényét veszti.
2. A szakkollégiumi tagság határozott időtartamú: 2017. szeptember 1. – és 2018. január 31. között áll fenn.
3. A bentlakó Szakkollégista számára jelen szerződés bérleti jogviszonyt is létesít. A bentlakó Szakkollégista a számára legkésőbb 2017.
augusztus 31-ig kijelölt diákotthoni szobában nyer elhelyezést. A Szakkollégista önkényesen nem költözhet más szobába, illetve a szoba
használatát más, bérleti szerződéssel nem rendelkező személy számára nem engedheti át.
4. A kollégiumi szálláshelyre beköltözni 2017. szeptember 1-én 8.00-tól, munkanapokon 8.00 és 14.00 óra között lehet. A beköltözés határideje:
2017. szeptember 8. 14 óra. Ettől eltérő időpontban csak az Igazgató előzetes írásbeli engedélye alapján lehet beköltözni.
Amennyiben a Szakkollégista határidőre nem költözik be, a felvételéről szóló határozatot semmisnek kell tekinteni.
5. A kollégiumi szálláshelyről való kiköltözés határideje 2017. január 31. 14.00 óra. Kiköltözni kizárólag munkanapokon 8.00 és 14.00 között
lehet. 2017. január 31-nél későbbi időpontban csak az Igazgató előzetes írásbeli engedélye alapján lehet kiköltözni.
6. A Szakkollégium 2017. december 22-én 14.00 órától 2018. január 1-én 14.00 óráig zárva tart. Ezen idő alatt Szakkollégista az épületben nem
tartózkodhat.
7. A Szakkollégista a Szakkollégium szolgáltatásait kizárólag a jelen megállapodás hatályának tartama alatt veheti igénybe.
II. A Szakkollégista jogai és kötelezettségei:
1. A Szakkollégista a Szakkollégium teljes jogú tagja. Részt vehet a Szakkollégium közösségi munkájában, szakkollégiumi rendezvényein,
kurzusain.
2. A Szakkollégista köteles a Szakkollégium szabályzataiban – különösen a Szervezeti és Működési Szabályzatban és a Házirendben –
foglaltakat megismerni és betartani, a biometrikus beléptetőrendszer használatához szükséges adatait rendelkezésre bocsátani.
3. A Szakkollégista köteles tanulmányait lelkiismeretesen végezni és a Szakkollégium szellemiségéhez méltó életet élni.
4. A Szakkollégista köteles részt venni az évnyitó és évzáró ünnepségeken, a lelkigyakorlaton, a szakkollégiumi gyűléseken, az általa választott
kurzusokon, és az Igazgatóság által előzetesen kötelezővé tett egyéb rendezvényeken. Ezekről az eseményekről a Szakkollégista csak az
Igazgató előzetes írásbeli engedélyével maradhat távol.
Amennyiben a Szakkollégista engedély nélkül, igazolatlanul marad távol a lelkigyakorlatról, jelen Tagsági Szerződés érvényét veszti, és a
hallgatónak 5 munkanapon belül ki kell költöznie a kollégiumból.
5. A Szakkollégista tanulmányi, oktatási, tudományos, kutatási és szabadidős céljai érdekében – rendeltetésszerűen, az állag megőrzése mellett
– használhatja a Szakkollégium felszerelését.
6. A Szakkollégista köteles a neki felróható magatartás következtében keletkezett károkat megtéríteni.
7. A Szakkollégista köteles azonnal (ésszerű időn belül) a rongálást a Szakkollégiumi Tanács bármely tagjának, a meghibásodást a
karbantartónak, a veszélyhelyzeteket minden érintettnek jelezni.
8. A Szakkollégista köteles lakószobáját, és az általa használt konyhát rendszeresen takarítani, és lehetővé tenni, hogy a vezetőség ezt
ellenőrizze. Az első felszólítás után, az ismételten súlyosan elhanyagolt takarítást az Igazgatóság a szoba lakóinak költségére
haladéktalanul elvégezteti.
9. A Szakkollégista hozzájárul, hogy a Szakkollégium olyan beszámolót tegyen közzé honlapján évkönyveiben, és egyéb kiadványaiban, amely
a Szakkollégistának a Szakkollégiumban végzett tevékenységéről szól.
10. A Szakkollégista - amennyiben szakkollégiumi tagsága nem szünetel - köteles eredeti hallgatói jogviszony-igazolásának leadásával igazolni
az őszi félévben 2017. október 6-ig aktív hallgatói jogviszonyát magyarországi felsőoktatási intézmény nappali képzésében.
11. A Szakkollégista köteles a személyi és képzési adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul írásban bejelenteni.
12. A Szakkollégista közösségi honlapokon és tagságának ideje alatt írt pályázataiban feltünteti szakkollégiumi tagságát.
13. A Szakkollégista elismeri, hogy a Szakkollégiumi tagsága tőle felelős magatartást követel a tűzvédelmi, érintésvédelemi, munkavédelemi,
közegészségügyi, baleset-megelőzési és vagyonbiztonsági szabályok betartásában, ideértve a közműszolgáltatások (ivóvíz, földgáz, villany)
takarékos igénybevételét is.
14. A Szakkollégista köteles a Szakkollégium ablakainak és ajtóinak zárásával a természeti jelenségekből fakadó károk elkerülésére minden
tőle telhetőt megtenni, és köteles megelőzni, hogy a Szakkollégium területére illetéktelen személyek behatolhassanak.
15. A Szakkollégista a számára kijelölt lakószoba berendezésében változásokat csak az Igazgatóság engedélye alapján végezhet, és köteles
kiköltözésig szobája beköltözéskori állapotát visszaállítani.

16. A bentlakó Szakkollégista a számára kijelölt szoba és az ezzel együtt esetlegesen kijelölt más dolog elcserélésére az érintett
Szakkollégisták előzetes beleegyezésével, Igazgatói engedéllyel jogosult.
17. A bentlakó Szakkollégista törvényes határidőn belül tartózkodási helyet létesít a Szakkollégium címével.
III. A Szakkollégium kötelezettségei:
1. A Szakkollégium vezetése és fenntartója biztosítja az Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően az önszerveződésen alapuló programok
autonómiáját, az önszerveződés zavartalanságát a Szakkollégium szervezetében.
2. A Szakkollégium biztosítja az informatikai hálózat és a kollégiumi eszközállomány folyamatos működését és zavartalan használatát.
3. A Szakkollégium vállalja, hogy a szakkollégiumi költségvetés határain belül hozzájárul a Szakkollégiumi Tanács által elfogadott kötelező
programok költségeihez, amennyiben azok költségét egyéb pályázati források nem fedezik.
4. A Szakkollégium kötelezi magát, hogy a Szakkollégista leckekönyvében igazolja a teljesített szakkollégiumi kurzusok elvégzését és a
Szakkollégium javára, illetve annak keretében végzett társadalmi és tudományos munkát.
5. A Szakkollégium tisztítóeszközöket bocsát rendelkezésre a szobák Szakkollégisták általi takarításához.
IV. A kollégiumi díj:
1. A Szakkollégista kollégiumi díjat köteles fizetni. A díjat a Szakkollégista banki átutalással fizeti be a Szent László Katolikus Szakkollégium CIB
Banknál vezetett 11101208-18530258-36000001 számú bankszámlájára, a „közlemény” mezőben a Szakkollégista nevét, és
diákigazolvány-számát feltüntetve.
2. A kollégiumi díj teljes félévre megállapított összege állami ösztöndíjas hallgató esetén 72.500.- Ft, költségtérítéses hallgató esetén 130.500.Ft.
3. A kollégiumi díj befizetésének határideje: 2017. július 31. A díj részletekben is befizethető, a következő ütemezés szerint:

1.

részlet

befizetési határidő

Állami ösztöndíjas hallgató által
fizetendő összeg:

Költségtérítéses hallgató által
fizetendő összeg:

2017. július 31.

14.500.- Ft

26.100.- Ft

2.

részlet

2017. október 15.

14.500.- Ft

26.100.- Ft

3.

részlet

2017. november 15.

14.500.- Ft

26.100.- Ft

4.

részlet

2017. december 15.

29.000.- Ft

52.200.- Ft

4. A Szakkollégista az első részletfizetési határidőig kaució fizetésére köteles, melynek összege 14.500.- Ft, valamint ezzel együtt kell befizetni
a biztonsági belépőkártya letéti díját, 1000.- FT-ot.
5. A Szakkollégista az első részlet és a kaució befizetésével kötelezettséget vállal arra, hogy a szakkollégiumi felvételt elfogadja. Tudomásul
veszi, hogy ezeket az összegeket nem követelheti vissza abban az esetben sem, ha nem költözik be a szakkollégiumba.
6. A kaució kamatmentes, de az esetleges levonásokkal (ld. II. 6., 8. pont) terhelt összege a tagság megszűnésekor, a kollégiumból való
kiköltözéssel kerül visszafizetésre.
7. A kaucióból a Szakkollégistának felróható magatartással a Szakkollégiumnak okozott kár, valamint a Szakkollégium felé fennálló, lejárt
tartozások összege levonható. A kaució összege a levonást követően a Szakkollégista által haladéktalanul kiegészítendő a teljes összegre.
8. A Szakkollégistának felróható késedelmes fizetés késedelmi díjfizetési kötelezettséggel jár, fegyelmi vétségnek számít és kizárást vonhat
maga után. A késedelmi díj összege első alkalommal 500 Ft, minden további alkalommal 1000 Ft. A díjfizetés halasztására előzetesen
benyújtott méltányossági kérelem alapján engedély adható.
A kollégiumi díj befizetésének elmulasztása esetén - figyelmeztetés után - a Szakkollégista belépését a beléptető rendszeren letiltjuk.
9. A Szakkollégista beköltözésekor köteles befizetni a féléves kulturális hozzájárulás összegét, 2000 Ft-ot.
10. A Szakkollégium elektronikus beléptető rendszerének használatához szükséges biztonsági belépőkártya elvesztése, ill. használhatatlanná
válása esetén a kártya pótlásának díja 1000.- Ft.
V. Egyebek:
1. A bentlakó Szakkollégista a szobáját be- és kiköltözéskor leltárívvel veszi át és adja vissza a Szakkollégiumnak. A leltárív megfelelőségét a
bentlakó Szakkollégista és szobatársa(i), valamint a Szakkollégium jelenlevő munkatársa igazolják. A kiköltözéskor a beköltözéskor aláírt
leltárív az irányadó. Amennyiben a bentlakó Szakkollégista elmulasztja a leltárív aláírását, a Szakkollégium leltári nyilvántartása a mérvadó.
2. A Szakkollégium nem vállal felelősséget a Szakkollégista tulajdonában lévő, a Szakkollégium közös használatú helyiségeiben elhelyezett
dolgaiért, és jogosult az ilyen dolgokat előzetes figyelmeztetés után eltávolítani.
3. Kerékpár és más jármű tárolását külön megállapodás rendezi.
4. A Szakkollégista szakkollégiumi tagságának megszűnése esetén jelen szerződés hatályát veszti. A szakkollégiumi díj visszatérítésének helye
nincs.
5. Hamis adatszolgáltatás esetén minden felelősség a Szakkollégistát terheli.
6. A jelen szerződésben és a szakkollégium szabályzataiban foglaltak súlyos megszegése fegyelmi vétség.
7. A jelen szerződésben nem szabályozott jogokra és kötelezettségekre a Polgári Törvénykönyv, a felsőoktatási törvény és végrehajtási
jogszabályai, a Szakkollégium szabályzatai, egyébként a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.
Győr, 2017. július 3.

.................................................
Tóth Tibor
igazgató

..............................................
Szakkollégista

