Ikt.sz.: 99-4/2019./01.10.
Kelt: Debrecen, 2019. január 18.
Tárgy: a DRHE Egyetemi Kollégium
szálláshely-szolgáltatási díjtételei

4/2018-19. számú

Rektori utasítás
a DRHE Egyetemi Kollégium
szálláshely szolgáltatásainak tárgyában
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem – Egyetemi Kollégium (a
folytatásban: Egyetemi Kollégium) szabad hallgatói lakószobáit, valamint a nyári
szünetben a hallgatók és az oktatók kiköltözésével megürült hallgatói szobákat és
tanári vendégszobákat – 2019. február 01. napjától hatályosan, e rendelet
visszavonásáig – a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (a folytatásban:
DRHE) az alábbi módon és díjtételekkel hasznosítja szálláshely szolgáltatásra:
1.

Az Egyetemi Kollégium tagkollégiumainak díjtételei:
a. apartman –– saját fürdőszobával és saját konyhával: két főig bruttó 12.000.forint/éj/szoba + IFA, további vendégenként 3.000.- forint/fő/éj + IFA
felárral,
b. egyágyas szoba – közös fürdőszobával: bruttó 5.000.- forint/éj/szoba +
IFA,
c. egyágyas szoba – saját fürdőszobával: bruttó 6.500.- forint/éj/szoba + IFA
d. kétágyas szoba –– saját fürdőszobával és saját konyhával: 11.000.forint/éj/szoba + IFA,
e. kétágyas szoba –– saját fürdőszobával: bruttó 9.000.- forint/éj/szoba + IFA,
f. kétágyas szoba –– közös fürdőszobával: bruttó 8.000.- forint/éj/szoba +
IFA,
g. háromágyas szoba – saját fürdőszobával: 11.000.- forint/éj/szoba + IFA.

2.

A kollégiumi lakószobában a kollégista bentlakási időszakban a DRHE
Egyetemi Kollégium Házirendje 19. bekezdésében foglaltak szerint fogadott
vendégének díjtételei:
a. ágynemű igénylése nélkül: 1.000.- forint/fő/éj,
b. ágynemű igénybe vétele esetén: 1.500.- forint/fő/éj.

3.

Az Egyetemi Kollégium szálláshely-szolgáltatásait az alábbi személyek az
alábbi kedvezménnyel vehetik igénybe:
a. a 20 főt meghaladó csoportok: 10% csoportos kedvezmény,
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b. a Magyar Református Egyház lelkészképző intézeteinek oktatói, a Magyar
Református Egyház lelkészei: 15% kedvezmény,
c. a DRHE hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói, érvényes
diákigazolvány birtokában, valamint a velük egy szobában elszállásolt
vendégek: 15% kedvezmény,
d. a DRHE és jogelőd intézményeinek a DRHE Alumni rendszerében
regisztrált, volt diákjai és a vele egy szobában elszállásolt közvetlen
családtagjai: 20% kedvezmény,
e. a DRHE saját rendezvényeinek (a DRHE által rendezett vagy befogadott
konferencia, továbbképzés, tanfolyam, egyéb rendezvény stb.) és oktatási
programjainak (exmisszus-gyakornoki konzultáció, egyetemi záróvizsga,
tanítási verseny, Erasmus+ vendégoktató stb.) résztvevőinek résztvevői:
25% kedvezmény.
4.

A DRHE saját rendezvényei, oktatási programjai résztvevői számára a 3.
bekezdés e. pontjában nevesített kedvezmények megítélése a rektor hatáskörébe tartozik.

5.

A kedvezmények nem összevonhatók, egy vendég legfeljebb egy jogcímen
jogosult kedvezményre.

6.

A rektor a DRHE, valamint a Tiszántúli Református Egyházkerület kiemelt
vendégei számára, saját hatáskörében eljárva, a 3. bekezdésben foglaltakon túli
további esetekben és mértékben kedvezményeket adhat.

Jelen rendelkezésemet a DRHE Szervezeti és Működési Szabályzata 24. § (8)
bekezdésében és (13) bekezdés j) pontjában biztosított jogkörömben eljárva
hoztam.
Jelen utasítás hatályba lépésével a DRHE Egyetemi Kollégium szálláshely
szolgáltatásainak tárgyában jelen utasítást megelőzően alkotott Rektori utasítások
hatályukat vesztik.

Értesül:

-

-

Dr. Kustár Zoltán
rektor

irattár
kollégium-igazgató
Műszaki és Ellátási Csoport vezetője
Gazdasági Csoport vezetője
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