Kiköltözési nyilatkozat
A maradéktalanul kitöltött és aláírt nyilatkozatot a Bethlen Gábor Kollégium portáján kell leadni!
Cím: 1116 Budapest, Temesvár utca 18., Telefon: + 36 (1) 203 23 84 (Porta)

Név:…………………………………………………...Neptunkód:…………………..………
kijelentem, hogy a Bethlen Gábor Kollégium ………… számú szobájából véglegesen
kiköltöztem. A kollégiumból minden személyes holmimat elvittem. A férőhelyemet
kitakarítottam. Az általam használt asztalról, polcról, szekrényből, ágyról, ágyneműtartóból
minden szemetet összeszedtem és kidobtam. Ételt, ételmaradékot a szoba hűtőjében és annak
fagyasztórekeszében nem hagytam. A falakon, bútorokon, hűtőn celluxot, plakátot, öntapadós
ragasztót nem hagytam.
Paplan, párna (Kérjük, jelölje meg a megfelelő opciót.):
 a) Az évközben használt szobakulcsot és a beköltözéskor felvett paplant és/vagy
párnát a portán leadtam. A portán található paplan, párna kiadási íven a leadást
aláírásommal igazoltam.
 b) Nem vettem fel kollégiumi paplant/párnát.
Kijelentem, hogy amennyiben a kollégium vagy az egyetem felé díjtartozásom áll fenn, azt
legkésőbb a kiköltözés napjától számított 8 naptári napon belül megtérítem Neptun rendszeren
keresztül. Tudomásul veszem, hogy amennyiben e kötelezettségemnek nem teszek eleget, az
egyetem jogosult arra, hogy a soron következő félévben a bejelentkezési lehetőségeimet
korlátozza, és a követelés érvényesítése iránt jogi lépéseket tegyen. Fennálló tartozás esetén –
a tartozás mértékére tekintet nélkül – az egyetem jogosult arra, hogy a jövőben a kollégiumi
jelentkezésemet érdemi elbírálás nélkül elutasítsa.
Fontos! Tudomásul veszem, hogy évközi kiköltözés esetén az aktuális hónapon túl, a tanévből
hátralévő időre járó, de maximum 2 havi kollégiumi díj megfizetésére vagyok kötelezett.1
Kollégiumi Szabályzat –2018.06.04. III.4. sz. melléklet 18. §, f) pontja szerint:
"A kollégiumi tagsági jogviszony – jelen szabályzat 17.§ (2) bekezdés a-f. pontjai esetében
történő – tanév közbeni megszűnésekor, valamint kiköltözéskor a kollégistának az aktuális
hónapon túl, a tanévből hátralévő időre járó, de maximum 2 havi kollégiumi díjat kell
megfizetnie."
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Kelt., Budapest, 20………év……….hó….…nap
Aláírás: …………………………………
Kivétel a hallgatói jogviszony megszűnése (Kollégiumi Szabályzat –2018.06.04. III.4. sz.
melléklet 18. §, g) pontja).
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