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Tárgy: a DRHE sífelszereléseinek
kölcsönzési díjtételei

10/2017-18. számú

Rektori utasítás
a DRHE
sífelszereléseinek kölcsönzési díjtételei tárgyában
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem (a folytatásban: DRHE)
rektoraként – a Testnevelési Tanszék tanszékvezetőjének javaslatát kikérve – 2018.
április 01. napjától hatályosan, e rendelet visszavonásáig a DRHE rendelkezésére
álló sífelszerelések hasznosítására és bérbeadására az alábbiakat rendelem el:
1.

A rendelkezésére álló sífelszereléseket az egyetem hallgatói,
munkavállalói és a munkavállalók családtagjai, a Debreceni Református
Kollégium valamint a Tiszántúli Református Egyházkerület munkavállalói
és családtagjai vehetik igénybe.
a. A DRHE által szervezett síutazásokra a DRHE hallgatói, munkavállalói
a részvételi díj és 5000,- Ft letéti díj megfizetése mellett a síléceket,
síbotokat, síbakancsokat és síruhákat díjmentesen kölcsönözhetik.
b. A DRHE által szervezett síutazásokra a DRHE hallgatóinak és
munkavállalóinak családtagjai számára a kölcsönzési díj:
 síléc és síbot: bruttó 750,- Ft/nap/fő
 síbakancs: bruttó 300,- Ft/nap/fő
 síruha: bruttó 500,- Ft/nap/fő
c. A DRHE hallgatói, munkavállalói és családtagjaik számára nem a DRHE
szervezésében megvalósított síutazások esetén a kölcsönzési díj:
 síléc és síbot: bruttó 1000,- Ft/nap/fő
 síbakancs: bruttó 450,- Ft/nap/fő
 síruha: bruttó 750,- Ft/nap/fő
d. A Debreceni Református Kollégium és a Tiszántúli Református
Egyházkerület munkavállalói és családtagjaik számára a kölcsönzési
díj:
 síléc és síbot: bruttó 1500,- Ft/nap/fő
 síbakancs: bruttó 650,- Ft/nap/fő
 síruha: bruttó 1000,- Ft/nap/fő
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2.

A rektor saját hatáskörében eljárva, az 1. bekezdésben foglaltaktól
eltérően további kedvezményeket adhat.

3.

A kölcsönzési díjat átvételi elismervény ellenében a Testnevelési Tanszék
tanszékvezető által kijelölt oktatójánál kell befizetni. A befizetést
követően a befizetett összegről a TTRE Gazdasági Hivatala állít ki számlát.

Jelen rendelkezésemet a DRHE Térítési és Juttatási Szabályzata 36. § (1) bekezdése,
(6) bekezdés c) pontja és (7) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva hoztam.

Dr. Kustár Zoltán
rektor sk.

Értesül:

-

-

Irattár
Gazdasági és Munkaügyi Csoport vezetője
Testnevelési Tanszék tanszékvezetője
Műszaki és Ellátási Csoport vezetője
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