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Rektori utasites
a DRHE Egyetemi Koll6gium
sz6l16shely szo196ltat6sainak tiirgyiiban
A Debreceni Reformdtus Hittudomiinyi Egyetem - Eryetemi Koll6gium (a folytatiisban:
Egyetemi Koll6giumJ szabad hallgat6i lak6szobiiit, valamint a nyiiri szrinetben a hallgat6k
6s az oktat6k kikoltdz6s6vel megilnilt hallgat6i szobdkat 6s tan;iri vend6gszobAkat a 2017.
augusztus 7. - 2017. december 31. krizritti id6szakban a Debreceni Reformitus
Hittudomiinyi Egyetem [a folytatdsban: DRHE) az aliibbi m6don 6s dijtetelekkel
hasznositla szdlldshely szolgdltat6sra:
7

Az Eryetemi Koll6gium tagkoll6giumainak diitdtelei:

a.
b.
c.
d.
e.
2

egyiiryas szoba - kdzos fiird6szobdval: brutt6 5.000.- forint/6j/szoba + IFA,
erydryas szoba - sajdt ftird6szobiival: brutt6 6.500.- forint/6j/szoba + IFA
kdtaryas szoba -- sajdt ftird6szobdval: brutt6 9.000.- forint/6j/szoba + IFA,
k6tiiryas szoba -- kozcis ftird6szobiival: brutt6 8.000.- forint/6j/szoba + IFA,
hdromdryas szoba - saj6t ftird6szobdval: 11.000.- forint/6j/szoba + IFA.

A koll6giumi lak6szobdban a koll6gista bentlakdsi id6szakban a DRHE Egyetemi
Koll6gium Hi{zirendje 1.9. bekezd6s6ben foglaltak szerint fogadott vend6g6nek

dijt6telei:

a.

b.
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iigrnemfi ig6nyl6se n6lkiil: 1.000.- torint/f6/6j,
iigynemri ig6nybe v6tele eset6n: 1..500.- forint/f6/6i.

Az Eryetemi Koll6gium szdlldshely-szolgeltatrsait az alibbi szem6lyek az aliibbi
kedvezm6nnyel vehetik i96nybe:

a.
b.

a 19 f6t meghalad6 csoportok: 100/0 csoportos kedvezm6ny,

c.

a DRHE

a Maryar Reformdtus Eryhdz lelk6szk6pz6 int6zeteinek oktat6i, a Magyar
Reformiitus Egyhiiz lelk6szei: 1070 kedvezm6ny,
6sjogel6d int6zm€nyeinek a DRHEAlumni rendszer6ben regisztr{lt
volt diSkjai 6s a vele egyttt 6rkez6 kozvetlen csal6dtagjai: 15% kedvezm6ny,

d. a DRHE hallgat6i iogviszonnyal rendelkez6 hallgat6i,
diiikigazolviiny birtokdban, valamint a veliik egr

6rv6nyes
szobiiban elsz;illiisolt

vend6gek: 1570 kedvezm6ny,

e.

a DRHE sajiit rendezv6nyeinek (pl. a DRHE eltal rendezett vary befogadott
konferenciiik, toviibbk6pz6sek, tanfolyamok, rendezv6nyek) r6sztvev6i:
25%o kedvezm6ny.

Rektor: Dr. Kust6r Zohan (PhD., dr. habil.) egyetemitan6r
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A t9 f6t meghalad6 csoportok eset6ben a 3. bekezd6s a. pontjdban nevesitett
m6rt6kfi kedvezmdny megit6l6s6re sajdt hatiiskri16ben az Egyetemi Koll6gium
igazgat6ja jogosult. Kisebb l6tszdm eset6ben, illewe nagrobb csoportos
kedvezm6ny vonatkozeseban a ddnt6s a rektor hatdskor6be tartozik.

r

A DRHE saiiit rendezv6nyei r6sztvev6inek a 3. bekezd6s e. pontjdban nevesftett
kedvezm6ny6nek megit6l6se a rektor hatdsk<ir6be tartozik.
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A kedvezm6nyek nem osszevonhat6k, egy vend6g legfeljebb egy jogcimen

J

jogosult kedvezm6nyre.
7

Triljelentkez6s eset6n szalleshelyet a magasabb sz6tldsdijat fizet6 vend6gnek
kell kiadni.

8

A rektor a DRHE, valamint a TTRE kiemelt vend6gei szdmira, saiilt hatdsko16ben

eljiirva, a 3. bekezd6sben foglaltakon trili tovdbbi esetekben 6s m6rt6kben
kedvezm6nyeket adhat.

Rendelkez6semet a DRHE Szervezeti 6s Miikod6si Szabiiyzata 24. S (8) bekezd6s6ben
biztositott jogkorrimben eljiirva hoztam.
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Rektor: Dr. Kust6r zolt6n (PhD., dr. habil.) egyetemitan6r
H-4o26 Debrecen, K6lvin tdr 16. . Telefon: +35 52 518-555 . E-mail: kustar.zoltan @drhe. hu

. F|12746 www.drhe.hu

