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Rektori utasítás
a DRHE – Szarvasi Vízitelep
szálláshely-szolgáltatási díjainak
tárgyában
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektoraként, a DRHE Szervezeti és
Működési Szabályzatának 24. § (8) bekezdése a), c), és e) pontjaiban rögzített jogomnál
fogva, a DRHE – Szarvasi Vízitelep működésével kapcsolatban 2019. április 08. napjától
visszavonásig, az alábbiakat rendelem el:

(1) A DRHE – Szarvasi Vízitelepen a következő díjak vannak visszavonásig érvényben:
Szállásdíj:

1.
2.
3.
4.

5.

Felnőtt és gyermek (7 éves kortól)
Gyermek (6 éves korig)
TTRE területén működő református oktatási intézmény
pedagógiai célú tevékenysége: diák és kisérőtanár
DRHE hivatalos rendezvény, képzés és szakmai gyakorlat
(oktatási-tudományos
tevékenységgel
kapcsolatos
igénybevétel)
Mosatási különdíj turnusonként

Forint/fő/éj
kőház
2000
1000
1000

faház
1600
800
800

0

0

400

400

(2) Az (1) bekezdés 3. és 4. pontjában rögzített kedvezményes díjak igénybevételére
előzetesen beadott, a résztvevők nevét és küldő intézményüket/csoportjukat, valamint a
pedagógiai illetve oktatási-tudományos jelleget alátámasztó mellékleteket, információkat
tartalmazó kérelem Rektor általi jóváhagyását követően kerülhet sor.
(3) A fent rögzített szállásdíj magában foglalja az eszközhasználat díját, valamint a
mindenkor hatályos általános forgalmi adót. A fent rögzített szállásdíj a helyi
önkormányzat által kivetett helyi idegenforgalmi adót NEM tartalmazza.
(4) A gyermek életkorát arra alkalmas okmánnyal, dokumentummal szükséges igazolni.
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(4) DRHE által szervezett, és a (2) bekezdés szerint jóváhagyott hivatalos rendezvény,
képzés, szakmai gyakorlat, illetve bármilyen, az intézmény oktatási-tudományos
tevékenységével összefüggő igénybevétel esetén a mosatási különdíj 0 Ft.
(5) Jelen utasítás hatályba lépésével a DRHE – Szarvasi Vízitelep szálláshely-szolgáltatási
díjainak tárgyában jelen utasítást megelőzően alkotott Rektori utasítások hatályukat
vesztik.

………..………………………..
Dr. Kustár Zoltán
rektor
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