Ügyiratszám: IK / 1-4 /2011.

HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről az
Eszterházy Károly Főiskola (a továbbiakban EKF)
képviseli:
Eszterházy Károly Főiskola
székhelye:
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
képviseletre jogosult:
dr. Hauser Zoltán rektor
mint használatba adó,
másrészről pedig
név:
születési név:
születési hely, idő:
anyja neve:
szig. szám:
lakcím:

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Kar:
Szak:

…………………………………………………………
…………………………………………………………

Pénzügyi státusz:

Államilag támogatott

Képzés jellege:
Képzési idő:
Bankszámlaszám:
Adóazonosító jel:

□ Alapképzés
1 év□ 2 év□

□

Költségtérítéses

□

□ Mesterképzés
2.5 év□ 3 év□
3.5 év□

…………………………………………………………
…………………………………………………………

mint használó között a mai napon, az alábbiak szerint.
1.

Az EKF az érintett hallgatók (használók) hatékonyabb oktatása, az elektronikusan elérhet ő
oktatási anyagok leghatékonyabb feldolgozása és tanulmányi rendszer használata érdekében HP
630 notebook készülékeket vásárolt (bruttó 155.000 Ft-ért), amelyekhez szoftvercsomagot és
felhasználói profilt biztosít. A vásárlásra vonatkozó szerződés pénzügyi feltételei szabják meg,
hogy az EKF a készüléken mikor szerez tulajdonjogot. A tulajdonjog megszerzésétől függetlenül
az EKF tulajdonosi jogokat gyakorol – a készüléket az érintett hallgató használatába adhatja –
miután a szállító felé, külön szerződésben rögzített módon, a teljes vételár megfizetését vállalta.
A használatba adás feltételeiről a szállítót tájékoztatta azzal, hogy a készülék vásárlásának
pénzügyi feltételeiért az EKF vállalta a teljes szerződéses felelősséget.
A készülék gyári száma: ………………………………………………………………….….

2.

Fentiekre figyelemmel az EKF az 1. pontban megjelölt készüléket (azaz a használati
megállapodás tárgyát, amely a továbbiakban: készülék) az EKF-fel hallgatói jogviszonyt létesítő
használó használatába adja, az alábbi feltételek szerint.

3.

Az EKF kötelezettségei:
a) Biztosítja évente a használatba adott készülék esetleges karbantartását és szervizelését, az
Informatikai Központ által megjelölt időben és helyen, de a gép meghibásodása esetén
bármikor. A használót az Informatikai Központ a javítás pontos helyéről és idejéről neptunüzenetben vagy e-mailben értesíti.
b) Biztosítja a készülék használatához szükséges naprakész szoftvercsomagot és felhasználói
profilt.
c) Biztosítja a készülék használatához szükséges oktatást és technikai feltételeket.

d) Biztosítja a készülék zavartalan használatát, vállalván a készülék beszerzésével kapcsolatos
pénzügyi feltételek teljesítését.
e) Biztosítja a készülék használatához szükséges oktatási programot és WiFi elérhetőséget a
Főiskola épületeiben.
A készüléket 2011. ………………….. napjával a használó birtokába adja.
4.

Használó kötelezettségei:
a) A notebook hardver, szoftver és netikett használata az EKF Informatikai Szabályzatának
megfelelően – különös tekintettel a : I./1.§(3); 5.§; 8.§(2); 13.§(2); 14.§(1,2) –, a szabályzat
maradéktalan betartásával (http://ik.ektf.hu).
b) Minden félévben legalább 15 kredit teljesítése.
c) A használó a készüléket nem jogosult 3. személynek átadni, kölcsönadni, eladni,
elidegeníteni, használatba vagy birtokba adni.
d) A használó a készüléket a felvett tanórákra köteles üzemszerű állapotban hordani, használni.
e) A használó a NEPTUN-ban automatikusan generált .....@hallg.ektf.hu e-mail címet köteles
használni.
f) A használó évente köteles a készüléket az Informatikai Központ által megjelölt időben és
helyen karbantartásra, szemrevételezésre bevinni. A kötelező karbantartás, ill. vizsgálat díja
félévente 5000 ft. A térítési díj minden megkezdett félév után esedékes és abban az esetben is
levonásra kerül, ha a használó önhibájából nem hozza be időben leadásra a készüléket. A felek
megállapodnak továbbá abban, hogy az EKF a térítési díj összegét jogosult a kaució
összegéből levonni. A térítési díj csupán vizsgálatot, és a szokásos karbantartást foglalja
magában, amennyiben ezen felül az EKF-nek a szervizeléssel, javítással kapcsolatos egyéb
követelése van a használóval szemben, úgy jogosult azt érvényesíteni.
g) Használó köteles a készüléket a használati utasítás szerint, szakszerűen használni, használható
állapotáért, épségéért kártérítési felelősséggel tartozik.
h) Használó tudomásul veszi, hogy a készüléken semmiféle szoftvermódosítást nem végezhet
vagy végeztethet, a szoftver elemeket nem reprodukálhatja, illetve olyan változtatást nem
végezhet, mely a 4. a) pontba ütközik.
i) Használó a készülék átvételekor köteles meggyőződni arról, hogy a készülék üzemszerű
működésre alkalmas. Ha nem így van, azt haladéktalanul köteles jelenteni az EKF felé.
j) Használó a készüléket meghibásodás esetén köteles leadni az Informatikai Központ részére, ezt
megelőzően pedig a hibát jelenteni köteles a meghibásodást követő 3 munkanapon belül az
Informatikai Központ felé. Az EKF a hibajavítást elvégezteti, amennyiben erre lehetősége van.
A javítás díját, illetve a javítás költségeit (anyag-, munkadíj, kiszállási költség) a használó
köteles megfizetni az EKF részére, amennyiben a hiba nem garanciális, illetve a használó
hibájából keletkezett (például: töréskár és garancia idő utáni akkumulátorhiba). Ezen
befizetéséről írásbeli igazolást kap az EKF pénzügyi osztályától. Hibát bejelenteni a
helpdesk@ektf.hu e-mail címen vagy a 06/36/520-400/2345-ös melléken lehet. Hibának
minősül továbbá különösen, de nem kizárólag, a számítógép felületén keletkezett repedés,
karcolás, a számítógépre ragasztott matrica, a számítógépre rajzolt, vésett vagy más módon
rögzített ábrák.
k) Annak a kérdésnek az eldöntése, hogy a hiba garanciális vagy nem, kizárólag a hatáskörrel ill.
illetékességgel rendelkező szervizpartner hatáskörébe tartozik. Egyéb szerviz által kiállított
szakvéleményt nem áll módunkban elfogadni. A szerviz döntése jogilag kötelező erejű, mind a
használatba adóra, mind a használóra nézve.
l) A készüléken tárolt adatokért a használó vállal felelősséget, az adatok biztonsági mentése a
használó feladata. A használó semmiféle igényt nem támaszt az EKF-el szemben a
merevlemezen tárolt adatok javítás, szerviz, karbantartás közben bekövetkezett elvesztéséért.
Jelen szerződés aláírásával és a számítógép szervizre, karbantartásra történő átadásával a
használó beleegyezését adja bármilyen a merevlemezen tárolt adat letörléséhez, és viseli a
fellépő adatvesztésből eredő kárt. Az adatokért viselt használói felelősség magában foglalja
azt az esetet is, amikor az adat tárolása, megszerzése jogszabályba ütközik vagy
bűncselekményt valósít meg.

5.

Használó tudomásul veszi, hogy a készülék csak egy szakra történt bejutás után jár. Ha a
használó több szakra is bejutott, vagy új szakot vesz fel, ezek után nem vehet igénybe újabb

számítógépeket. A használati jogviszony az aktív tanulói státusz esetén, egy szakra vonatkozóan
áll fenn. Valamint a használó tudomásul veszi, hogy 5 évig nem jogosult az EKF-en következő
készülék felvételére.
6.

Használó tudomásul veszi, hogy a használati jogviszony jelen szerződés alapján az adott képzési
időre (BA, BSc képzés esetén 3 év vagy 3,5 év, MA képzés esetén 1, 2, 2,5 év, vonatkozik.
Amennyiben használó a képzési idő elteltével nem szerzi meg a diplomát, halaszt, vagy a
szükséges kreditszámot nem éri el, úgy a jogviszony automatikusan megszűnik, de a használó
indokolt kérelmére az EKF a jogviszonyt egyoldalú döntéssel módosíthatja. Amennyiben a
hallgatói jogviszony rövidebb, mint 2,5 év (például: a 2 éves MA képzés) abban az esetben a
használó a tanulmányai végeztével köteles a készüléket hiba- és sérülésmentesen visszaadni.
Amennyiben a készüléken sérülés található vagy a készülék hibás a használó köteles a javítás
költségét megtéríteni az EKF részére.

7.

Amennyiben a használó halaszt, a készüléket köteles az EKF részére visszaszolgáltatni, s ha a
készülék hiba- és sérülésmentes, akkor a kaució a 3. a) és 4. f) pontok alapján levont térítési díj
összegével csökkentett összege visszajár. A levonáshoz a hallgató jelen szerződés aláírásával
beleegyezését adja. A használó a passzivált félév kezdete – amely a regisztrációs időszak lezártát
követő első tanítási naptól számítandó – előtt köteles leadni a készüléket. Ha a megjelölt időn túl
adja vissza, akkor a megkezdett félév géphasználati díja a kaucióból levonásra kerül.
Amennyiben a használónak újra aktív lesz a tanulmányi státusza, úgy a régivel azonos minőségű
készüléket kap vissza annak értelmében, hogy a megkezdett szakot folytatja, amelyre igényelte a
készüléket. Az aktivált félév kezdetekor a használó a készülék átvételével egyidejűleg a 30.000
Ft, azaz harmincezer forint letéti díjnak az időarányosan csökkentett összegét, mint kauciót
köteles megfizetni az EKF részére, amely összeg a használó érdekkörében felmerülő okból
keletkezett esetleges károk kártérítésének fedezetéül is szolgál.

8.

Automatikusan megszűnik a jogviszony, ha a használó hallgatói státusza az EKF-nál megszűnik,
vagy a 4. pontban írt kötelezettségeit megszegi, és annak eredményeképpen az EKF nem járult
hozzá a szerződés módosításához, vagy a kötelezettségszegés jellege olyan, hogy amiatt a
használati szerződést nem is lehet módosítani. A hallgatói státusz megszűnése esetén a
készüléket vissza kell szolgáltatni az EKF részére hiba- és sérülésmentesen, a jogviszony
megszűnése után 8 napon belül. Ha ezen kötelezettségét nem teljesíti, akkor a készfizető kezes
köteles helytállni. A kaució időarányos része csak ezt követően kerül visszafizetésre. Az EKF a
kaucióból ebben az esetben is levonja a 3. a) és 4. f) pontokban részletezett térítési díj összegét.
A levonáshoz a hallgató jelen szerződés aláírásával beleegyezését adja.

9.

A készülék bármely okból történő visszaadása esetén a használó számára csak abban az esetben
jár vissza a kaució időarányos része, ha a használó a készüléket hiánytalan, sérülés- és
hibamentes állapotban adja vissza, bármilyen hiány, sérülés vagy hiba esetén a kaució az
esetleges károk kártérítésének fedezetéül is szolgál. A használó számára visszaadható kaució
összege minden megkezdett aktív félévvel időarányosan csökken. Ennek oka, hogy az EKF a
kaucióból ebben az esetben is levonja a 3. a) és 4. f) pontokban részletezett térítési díj összegét.
A levonáshoz a hallgató jelen szerződés aláírásával beleegyezését adja.

10. A félév kezdete a regisztrációs időszak lezártát követő első tanítási naptól számítandó.
11. Használó tudomásul veszi, hogy a készülék használata során a képzési idő alatt annak állagáért
és meglétéért teljes vagyoni felelősséggel tartozik. A vagyoni felelősség mértéke a készülék
beszerzési árához képest 12 havonta, a 12. hónap utolsó napjával, 33%-kal csökken. Ezen
esetleges vagyoni helytállásért a használó közeli hozzátartozója jelen okirat aláírásával
egyidejűleg készfizető kezességet vállal, azaz a használó mellett egy sorban kötelezhető
kártérítésre. Ennek jeléül a megjelölt hozzátartozó jelen szerződést helybenhagyólag aláírja.
12. Használó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés hatálya alatt bármilyen, saját hatáskörében
felmerülő olyan eseményért, amely a készülék állapotát befolyásolja (pl. elemi kár, lopás) teljes
körű anyagi felelősséggel tartozik. Ezen esetleges anyagi felelősségért a használó közeli
hozzátartozója jelen okirat aláírásával egyidejűleg készfizető kezességet vállal, azaz a használó
mellett egy sorban kötelezhető kártérítésre. Ennek jeléül a megjelölt hozzátartozó jelen

szerződést helybenhagyólag aláírja. Különös méltánylást érdemlő esetben az EKF egyoldalú
döntésével a használót mentesítheti a kártérítés alól, amennyiben a kárt nyilvánvalóan a használó
érdekkörén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A készülék elvesztése, eltulajdonítása esetén a
szervizpartner határozza meg a kártérítés mértékét.
13. A készülék átvételekor használó 30.000 Ft, azaz harmincezer forint letéti díjat, mint kauciót fizet
az EKF részére, amely összeg a használó érdekkörében felmerülő okból keletkezett esetleges
károk kártérítésének fedezetéül is szolgál.
14. Az EKF kötelezi magát arra, hogyha a jelen szerződében leírt jogviszony szerződésszerűen
teljesül, úgy a képzési idő lejártával a készüléket a használó tulajdonába adja bruttó 30.000 Ft,
azaz harmincezer forint ellenében. Amennyiben a kaucióként letétbe helyezett 30.000 Ft, azaz
harmincezer forint nem került felhasználásra, úgy az az ellenértékbe beszámít. Amennyiben a
jogviszony teljes tartama alatt nem keletkezett a 3. a) és 4. f) pontban részletesen szabályozott,
kötelező térítési díjat meghaladó, a szervizeléssel, javítással, karbantartással összefüggő fizetési
kötelezettség, és a használó – az általa használt – számítógép megvételéről nyilatkozik, és az
adásvételi szerződés a felek között létrejön, úgy az EKF a fent nevezett kötelező térítési díj
összegét utólag elengedi, és a vételárba beszámítja. Miután az EKF jelen szerződés megkötésével
egyidejűleg új készüléket adott használó birtokába, és azt a képzési idő alatt használó használja,
így az EKF az esetleges értékesítés esetére kellékszavatossági kötelezettségét kizárja.
15. A diploma átvételének feltétele a notebook tulajdonjogának rendezése a vizsgaidőszak
megkezdése előtt.
Jelen okiratot felek, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
helybenhagyólag aláírták.
Kelt: Eger, 2011. ………………………….……….

Eszterházy Károly Főiskola

……………………………………

használatba adó
képviseli: dr. Hauser Zoltán rektor

használó

…………………………………..
készfizető kezes
név: …………………………………………..
születési név: …………………………………
születési hely, idő: ……………………………
anyja neve: ……………………………………
szig. szám: ……………………………………
lakcím: ………………………………………..
Előttünk, mint tanúk előtt:
1. Név: …………………………………..
Lakcím: ……………………………..

2. Név: …………………………………..
Lakcím: ………………………….……

