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9/2018. (IX. 10.) számú rektori - kancellári együttes utasítás 

kollégiumi térítési és juttatási szabályzatról 

[Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 3/2019. (II. 1.) számú rektori-kancellári 

együttes utasítás rendelkezéseivel.] 

 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési 

Szabályzat 3. § (5) bekezdésében rögzített utasítási jogkörében eljárva, a felsőoktatásban részt 

vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet), valamint az Egyetem Szervezeti és Működési 

Szabályzat II. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer (a továbbiakban: HKR) 136.§-a 

alapján a kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos térítési díjakat  a rektor és a kancellár 

együttesen az alábbiak szerint állapítja meg.  

 

 

Kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos díj 

 
Rendelet 22. § (3) Az egyes férőhelyek besorolásáról a felsőoktatási intézmény vezetője és a hallgatói 

önkormányzat közötti, a tanév kezdetét megelőző május 30-ig megkötendő megállapodás rendelkezik 

azzal, hogy 

a) csak az I. kategóriába sorolható az a kollégiumi férőhely, melynél a vizesblokk közös használatú, egy 

helyiségben 3 vagy annál több fő kap elhelyezést és az épület 10 éven belül nem volt felújítva; 

b) a II. kategóriába sorolható be a kollégiumi férőhely, ha egy helyiségben 3 főnél kevesebb kap 

elhelyezést; 

c) a III. kategóriába sorolható be a kollégiumi férőhely, amennyiben szobánként vagy kétszobánként 

komplett vizesblokk van kiépítve, egy helyiségben 3 főnél kevesebb kap elhelyezést; 

d) a IV. kategóriába sorolható be a kollégiumi férőhely, amennyiben szobánként vagy kétszobánként 

komplett vizesblokk van kiépítve, egy helyiségben 3 főnél kevesebb kap elhelyezést és az épület 10 éven 

belül volt felújítva. 

 

Rendelet 23. § (1) Az intézmény térítési és juttatási szabályzatában meghatározott kollégiumi díj havi 

összege az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók és az államilag támogatott doktori 

képzésben részt vevő hallgatók esetében hallgatónként nem lehet magasabb, mint a kollégiumi normatíva 

éves összegének 

a) az I. kategóriába sorolt férőhely esetén 8%-a; 

b) a II. kategóriába sorolt férőhely esetén 10%-a; 

c) a III. kategóriába sorolt férőhely esetén 12%-a; 

d) a IV. kategóriába sorolt férőhely esetén 15%-a. 

(2) A kollégiumi alapszolgáltatásként legalább a jogszabályban a kollégium, illetve diákotthon 

működésének engedélyezéséhez előírt feltételek folyamatos biztosítását és működtetését, továbbá a 

személyi számítógépek, szórakoztató elektronikai eszközök, valamint a kisfogyasztású háztartási eszközök 

üzemeltetési lehetőségét kell érteni. 

 

HKR 136.§ (1) Minden az Egyetem által üzemeltetett felsőoktatási kollégium és szakkollégium 

komfortfokozat szerinti kategóriába sorolása a Rendelet 22. § (3) bekezdése alapján történik. 

A kollégiumi alapszolgáltatásokat, valamint a térítési díj ellenében igénybe vehető 

szolgáltatásokat a kollégiumi térítési és juttatási szabályzat tartalmazza. A szabályzatot a 

kollégiumok működtetéséért felelős szervezeti egység kezdeményezésére a hallgatói 

önkormányzat – és annak részeként a Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat, illetve az 

önálló épülettel rendelkező szakkollégiumokra vonatkozóan a szakkollégium legmagasabb 
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szintű testületének – egyetértésével rektori-kancellári együttes utasításban kell megalkotni. A 

szabályzat módosítására azonos szabályok irányadók. 

 

1. § 

(1) A Kollégiumi Központ tagkollégiumaiban és a szakkollégiumokban fizetendő kollégiumi 

díj összege: 

a) Ajtósi Dürer sori Tagkollégium: 11.650,- Ft/fő/hó;  

b) Damjanich utcai Tagkollégium: 9.320,- Ft/fő/hó;  

c) Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégium: 15.320,- Ft/fő/hó;  

d) Nagytétényi úti Tagkollégium 

- két férőhelyes szoba: 17.475,- Ft/fő/hó, 

- három férőhelyes szoba: 15.320,- Ft/fő/hó; 

e) Nándorfejérvári úti Tagkollégium: 11.650,- Ft/fő/hó;  

f) Vezér úti Tagkollégium: 9.320,- Ft/fő/hó;  

g) Kerekes úti Tagkollégium (bérelt kollégium): 9.320,- Ft/fő/hó; 

h) Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium: 11.650,- Ft/fő/hó;  

i) Bibó István Szakkollégium 15.320,- Ft/fő/hó; 

j) Bolyai Kollégium: 11.650,- Ft/fő/hó;  

k) Eötvös József Collegium: 9.320,- Ft/fő/hó; 

l) Illyés Sándor Szakkollégium: 11.650,- Ft/fő/hó; 

m) Márton Áron Kollégium és Szakkollégium debreceni telephelye  

- két férőhelyes szoba: 12.500,- Ft/fő/hó,  

- három férőhelyes szoba: 11.000,- Ft/fő/hó; 

n) Márton Áron Kollégium és Szakkollégium pécsi telephelye: 9.320,- Ft/fő/hó;  

o) Márton Áron Kollégium és Szakkollégium szegedi telephelye: 9.320,- Ft/fő/hó; 

p) Pável Ágoston Kollégium  

- apartman jellegű szoba: 13.880,- Ft/fő/hó,  

- Magyar utcai kollégium 4. emeleti szoba: 12.380,- Ft/fő/hó,  

- egyéb kollégiumi szoba: 9.320,- Ft/fő/hó.  

(2) A Kollégiumi Központ tagkollégiumaiban és a szakkollégiumokban az 

alapszolgáltatáson túli lakhatási körülmények biztosítására tekintettel fizetendő 

fejlesztési és kompenzációs kerethez hozzájárulás: 

a) Ajtósi Dürer sori Tagkollégium: 3.000,- Ft/fő/hó;  

b) Damjanich utcai Tagkollégium: 3.000,- Ft/fő/hó;  

c) Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégium: 3.000,- Ft/fő/hó;  

d) Nagytétényi úti Tagkollégium: 1.000,- Ft/fő/hó;  

e) Nándorfejérvári úti Tagkollégium: 3.000,- Ft/fő/hó;  

f) Vezér úti Tagkollégium: 3.000,- Ft/fő/hó;  

g) Kerekes úti Kollégium (bérelt kollégium): 3.000,- Ft/fő/hó; 

h) Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium: 3.000,- Ft/fő/hó; 

i) Bibó István Szakkollégium: 0,- Ft/fő/hó;  

j) Bolyai Kollégium: 3.000,- Ft/fő/hó;  

k) Eötvös József Collegium: 3 000,- Ft/fő/hó; 

l) Illyés Sándor Szakkollégium: 3.000,- Ft/fő/hó;  

m) Márton Áron Kollégium és Szakkollégium pécsi telephelye: 4.000,- Ft/fő/hó; 

n) Márton Áron Kollégium és Szakkollégium szegedi telephelye: 1.500 - Ft/fő/hó; 

o) Márton Áron Kollégium és Szakkollégium debreceni telephelye  

- két férőhelyes szoba: 2.500,- Ft/fő/hó,  

- három férőhelyes szoba: 2.000,- Ft/fő/hó;  
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p) Pável Ágoston Kollégium  

- apartman jellegű szoba: 4.000,- Ft/fő/hó,  

- Magyar utcai kollégium 4. emeleti szoba: 3.000,- Ft/fő/hó,  

- egyéb kollégiumi szoba: 3.000,- Ft/fő/hó. 

(3) 
1
Az (1) és (2) bekezdés szerinti jogcímeken fizetendő díjak kivetése és beszedése egy 

összegben történik. A befizetett összeget könyvelés útján kell szétválasztani. 

 

Késedelmi, különeljárási díj 

2. § 

(1) Az a hallgató, aki a kollégiumi díjfizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget 

(határidőt mulaszt), a kollégiumi díjon felül késedelmi díjat köteles fizetni az alábbiak 

szerint: 

a) az első határidő mulasztás esetén: 2.000,- Ft, 

b) a második határidő mulasztás esetén: 2.500,- Ft, 

c) a harmadik és azt követő határidő mulasztás esetén: 3.570,- Ft. 

(2) Az a hallgató, aki kollégiumi felvételi eljárásban felvételre került, de kollégiumi 

férőhelyére nem költözött be és azt a felvételi határozatban előírt határidőig és módon 

nem mondta le, vagy kollégiumi jogosultsága megszűnésének bejelentését elmulasztotta, 

3.570.- Ft különeljárási díjat köteles fizetni. 

 

Passzív hallgatók által fizetendő díj 

3. § 

(1) A passzív jogviszonnyal rendelkező hallgatók csak abban az esetben tarthatják meg 

kollégiumi férőhelyüket, ha az adott tagkollégium vezetője – a diákbizottság 

véleményének figyelembevételével – azt engedélyezi.  

(2) A passzív jogviszonnyal rendelkező hallgatók által fizetendő kollégiumi bérleti díj: 

a) Ajtósi Dürer sori Tagkollégium: 26.300,- Ft/fő/hó; 

b) Damjanich utcai Tagkollégium: 23.970,- Ft/fő/hó; 

c) Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégium: 29.970,- Ft/fő/hó; 

d) Márton Áron Kollégium és Szakkollégium budapesti, pécsi, debreceni és szegedi 

telephelye: 35.000,- Ft/fő/hó; 

e) Nagytétényi úti Tagkollégium  

- két férőhelyes szoba: 30.125,- Ft/fő/hó, 

- három férőhelyes szoba: 27.970,- Ft/fő/hó;  

f) Nándorfejérvári úti Tagkollégium: 26.300,- Ft/fő/hó; 

g) Vezér úti Tagkollégium: 23.970,- Ft/fő/hó; 

h) Kerekes úti Tagkollégium (bérelt kollégium): 23.970,- Ft/fő/hó. 

(3) A Kollégiumi Központ vezetője minden év május 31. napjáig javaslatot tesz a következő 

tanévre vonatkozóan az egyes tagkollégiumok egy férőhelyére eső havi önköltség 

összegére. Az önköltség összege megállapításakor figyelembe kell venni az adott 

tagkollégiumra vonatkozó kollégiumi díj és a kollégiumi normatíva együttes összegét, 

illetve a fejlesztési és kompenzációs kerethez hozzájárulás összegét is. 

 

 

 

                                                 
1
 Beiktatta a 3/2019. (II. 1.) számú rektori-kancellári együttes utasítás. Hatályos: 2019. II. 1. napjától. 
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Nyári szünidő idején fizetendő kollégiumi díj 

 

HKR 125/B. § (1) A nyári szünidő idején tagkollégiumi elhelyezésre jogosultak: 

a) a doktorandusz hallgatók, a tanszékvezető által igazolt tanulmányi, illetve tudományos, 

vagy a kar dékánhelyettese által igazolt, az Egyetem érdekében tevékenységet végző hallgatók 

a tevékenység időtartamára, valamint az árvák és volt állami gondozott hallgatók és az 

államközi egyezmény alapján 12 hónapos elhelyezésre jogosult külföldiek, valamennyien a 

kollégiumi térítési díj időarányos részének megfizetése ellenében; 

b) a Szenátus által meghatározott emelt szintű térítési díj időarányos részének megfizetése 

ellenében azok a hallgatók, akik számára ezt kérelmükre, szociális körülményeikre tekintettel 

a tagkollégiumi hallgatói részönkormányzatok javaslata alapján a központvezető engedélyezi. 

(2) Az Egyetem hallgatói kedvezményt élveznek a nyári helyfoglalás tekintetében, azonban ha 

nem tartoznak az (1) bekezdés hatálya alá, a Kollégiumi Szolgáltató Központ által megszabott 

(piaci) árat kötelesek fizetni. 

 

4. § 

(1) A HKR 125/B § (2) pont hatálya alá tartozó hallgatók által a nyári szünidő idején 

fizetendő kollégiumi díjak 2019-ben: 

a) Ajtósi Dürer sori Tagkollégium: 26.810,- Ft/fő/hó; 

b) Damjanich utcai Tagkollégium: 23.310,- Ft/fő/hó; 

c) Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégium: 32.060,- Ft/fő/hó; 

d) Márton Áron Kollégium és Szakkollégium budapesti telephelye: 31.500,- Ft/fő/hó; 

e) Nagytétényi úti Kollégium: 32.060 Ft/fő/hó; 

f) Nándorfejérvári úti Tagkollégium: 26.810,- Ft/fő/hó; 

g) Vezér úti Tagkollégium: 21.560,- Ft/fő/hó. 

(2) A HKR 125/B § (2) pont hatálya alá tartozó hallgatók által a nyári szünidő idején 

fizetendő kollégiumi díjak 2020-tól: 

a) Ajtósi Dürer sori Tagkollégium: 30.640,- Ft/fő/hó; 

b) Damjanich utcai Tagkollégium: 26.640,- Ft/fő/hó; 

c) Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégium: 36.640,- Ft/fő/hó; 

d) Márton Áron Kollégium és Szakkollégium budapesti telephelye: 36.000,- Ft/fő/hó; 

e) Nagytétényi úti Kollégium: 36.640 Ft/fő/hó; 

f) Nándorfejérvári úti Tagkollégium: 30.640,- Ft/fő/hó; 

g) Vezér úti Tagkollégium: 24.640,- Ft/fő/hó; 

 

Egyéb, hallgatók által fizetendő térítési díjak 

5. § 

(1) A kollégiumok területén gépkocsival történő parkolásra a Kollégiumi Központ 

Házirendjében meghatározottak szerint, kizárólag parkolási díj fizetését követően van 

lehetőség. A parkolási díj fizetése naptári hónapra történik, összege  

4.000,- Ft/gépkocsi/hó.  

(2) Az Egyetem kollégista hallgatóinak lehetőségük van a Kollégiumi Központ Házirendje 

által szabályozott módon vendégek fogadására. Az éjszakai vendégfogadás díja  

1.000,- Ft/fő/éjszaka 12 vendégfogadási alkalomig, a 13.-tól 1.500,- Ft/éjszaka, mely díj 

a kollégista hallgatót terheli. 

(3) A hallgatók kollégiumi beköltözéskor, illetve szükség szerint, elektronikus belépőkártyát 

vásárolnak. A kártyadíj mértéke 1.400,- Ft/kártya.  
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Az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban nem állók által fizetendő térítési díj, máshová 

nem sorolt szálláshely szolgáltatás díja 

6. § 

(1) A kollégium szabad kapacitásának figyelembevételével, különös tekintettel a nyári 

szünidő időszakára, az üres férőhelyeket az alábbiak szerint értékesíti: 

a) Ajtósi Dürer sori Kollégium: két férőhelyes szoba 6.000,- Ft/éj + ÁFA + IFA  

b) Damjanich úti Kollégium: 2.870,- Ft/fő/éj + ÁFA + IFA 

c) Kőrösi Csoma Sándor Kollégium: 3500 Ft/fő/éj + ÁFA + IFA 

d) Márton Áron Kollégium és Szakkollégium budapesti telephelye: három férőhelyes 

szoba 4.800,- Ft + ÁFA + IFA 

e) Márton Áron Kollégium és Szakkollégium debreceni telephelye: 

ea) közös fürdős szobák: 1.780,- Ft/fő/éj + ÁFA + IFA 

 eb) zuhanyzós szobák: 2.627,- Ft/fő/éj + ÁFA + IFA 

ec) 2001. évi LXII. tv. hatálya alá eső hallgatók számára: 1.441,-Ft/fő/éj+ÁFA+IFA 

ed) 15 fő feletti csoportok számára: 1.441,- Ft/fő/éj + ÁFA + IFA 

f) Márton Áron Kollégium és Szakkollégium pécsi telephelye:  

2.300,- Ft/fő/éj+ÁFA+IFA 

g) Márton Áron Kollégium és Szakkollégium szegedi telephelye:  

ga) három férőhelyes szoba, egy fő elhelyezése esetén: 2.200,- Ft/éj + ÁFA + IFA 

gb) három férőhelyes szoba, két vagy három fő elhelyezése estén: 1.400,- Ft/fő/éj + 

ÁFA + IFA 

ge) vendégszoba, egyéni elhelyezéssel: 2.700,- Ft/fő/éj + ÁFA + IFA 

gf) vendégszoba, ha két fő veszi igénybe: 2.500,- Ft/fő/éj + ÁFA + IFA 

h) Nándorfejérvári úti Kollégium: 3.000,- Ft/fő/éj + ÁFA + IFA 

i) Pável Ágoston Kollégium I-II.: 2.200,- Ft/fő/éj + ÁFA + IFA 

j) Pável Ágoston Kollégium III.: 4.000,- Ft/fő/éj + ÁFA + IFA 

k) Vezér úti Kollégium: három férőhelyes szoba 4.800,- Ft/fő/éj + ÁFA + IFA 

(2) A Kollégiumi Központ vezetője indokolt esetben, a kollégium szabad kapacitásának 

figyelembevételével, de az Egyetem gazdálkodási és vagyongazdálkodási szabályai 

szerint, az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérhet.  

 

Vegyes és záró rendelkezések 

7. § 

(1) A kollégiumok működtetésért felelős igazgató évente, valamint a kollégiumi elhelyezés 

normatívája emelése esetén haladéktalanul gondoskodik a jelen kollégiumi térítési és 

juttatási szabályzatban foglalt térítési díj elemek és összegek felülvizsgálatáról, szükség 

esetén módosításáról a HKR-ben meghatározott rend szerint, azzal, hogy az Eötvös 

József Collegium esetében az egyetértési jogot gyakorló legmagasabb szintű döntéshozó 

testületként a Collegium igazgatója és a collégiumi HÖK vezetője együttesen gyakorolja. 

(2) A jelen utasítás a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezései a Bibó István 

Szakkollégium vonatkozásában a Bibó István Szakkollégium Közgyűlésének egyetértését 

követően alkalmazhatók.  

Budapest, 2018. szeptember 10. 

 

Prof. Dr. Borhy László 

rektor 

Dr. Scheuer Gyula 

kancellár 
 


	(1) A Kollégiumi Központ tagkollégiumaiban és a szakkollégiumokban fizetendő kollégiumi díj összege:
	a) Ajtósi Dürer sori Tagkollégium: 11.650,- Ft/fő/hó;
	b) Damjanich utcai Tagkollégium: 9.320,- Ft/fő/hó;
	c) Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégium: 15.320,- Ft/fő/hó;
	d) Nagytétényi úti Tagkollégium

	- két férőhelyes szoba: 17.475,- Ft/fő/hó,
	- három férőhelyes szoba: 15.320,- Ft/fő/hó;
	e) Nándorfejérvári úti Tagkollégium: 11.650,- Ft/fő/hó;
	f) Vezér úti Tagkollégium: 9.320,- Ft/fő/hó;
	g) Kerekes úti Tagkollégium (bérelt kollégium): 9.320,- Ft/fő/hó;
	h) Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium: 11.650,- Ft/fő/hó;
	i) Bibó István Szakkollégium 15.320,- Ft/fő/hó;
	j) Bolyai Kollégium: 11.650,- Ft/fő/hó;
	k) Eötvös József Collegium: 9.320,- Ft/fő/hó;
	l) Illyés Sándor Szakkollégium: 11.650,- Ft/fő/hó;
	m) Márton Áron Kollégium és Szakkollégium debreceni telephelye

	- két férőhelyes szoba: 12.500,- Ft/fő/hó,
	- három férőhelyes szoba: 11.000,- Ft/fő/hó;
	n) Márton Áron Kollégium és Szakkollégium pécsi telephelye: 9.320,- Ft/fő/hó;
	o) Márton Áron Kollégium és Szakkollégium szegedi telephelye: 9.320,- Ft/fő/hó;
	p) Pável Ágoston Kollégium

	- apartman jellegű szoba: 13.880,- Ft/fő/hó,
	- Magyar utcai kollégium 4. emeleti szoba: 12.380,- Ft/fő/hó,
	- egyéb kollégiumi szoba: 9.320,- Ft/fő/hó.
	(2) A Kollégiumi Központ tagkollégiumaiban és a szakkollégiumokban az alapszolgáltatáson túli lakhatási körülmények biztosítására tekintettel fizetendő fejlesztési és kompenzációs kerethez hozzájárulás:
	a) Ajtósi Dürer sori Tagkollégium: 3.000,- Ft/fő/hó;
	b) Damjanich utcai Tagkollégium: 3.000,- Ft/fő/hó;
	c) Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégium: 3.000,- Ft/fő/hó;
	d) Nagytétényi úti Tagkollégium: 1.000,- Ft/fő/hó;
	e) Nándorfejérvári úti Tagkollégium: 3.000,- Ft/fő/hó;
	f) Vezér úti Tagkollégium: 3.000,- Ft/fő/hó;
	g) Kerekes úti Kollégium (bérelt kollégium): 3.000,- Ft/fő/hó;
	h) Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium: 3.000,- Ft/fő/hó;
	i) Bibó István Szakkollégium: 0,- Ft/fő/hó;
	j) Bolyai Kollégium: 3.000,- Ft/fő/hó;
	k) Eötvös József Collegium: 3 000,- Ft/fő/hó;
	l) Illyés Sándor Szakkollégium: 3.000,- Ft/fő/hó;
	m) Márton Áron Kollégium és Szakkollégium pécsi telephelye: 4.000,- Ft/fő/hó;
	n) Márton Áron Kollégium és Szakkollégium szegedi telephelye: 1.500 - Ft/fő/hó;
	o) Márton Áron Kollégium és Szakkollégium debreceni telephelye

	- két férőhelyes szoba: 2.500,- Ft/fő/hó,
	- három férőhelyes szoba: 2.000,- Ft/fő/hó;
	p) Pável Ágoston Kollégium

	- apartman jellegű szoba: 4.000,- Ft/fő/hó,
	- Magyar utcai kollégium 4. emeleti szoba: 3.000,- Ft/fő/hó,
	- egyéb kollégiumi szoba: 3.000,- Ft/fő/hó.
	(3)  Az (1) és (2) bekezdés szerinti jogcímeken fizetendő díjak kivetése és beszedése egy összegben történik. A befizetett összeget könyvelés útján kell szétválasztani.
	(1) Az a hallgató, aki a kollégiumi díjfizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget (határidőt mulaszt), a kollégiumi díjon felül késedelmi díjat köteles fizetni az alábbiak szerint:
	a) az első határidő mulasztás esetén: 2.000,- Ft,
	b) a második határidő mulasztás esetén: 2.500,- Ft,
	c) a harmadik és azt követő határidő mulasztás esetén: 3.570,- Ft.

	(2) Az a hallgató, aki kollégiumi felvételi eljárásban felvételre került, de kollégiumi férőhelyére nem költözött be és azt a felvételi határozatban előírt határidőig és módon nem mondta le, vagy kollégiumi jogosultsága megszűnésének bejelentését elmu...
	(1) A passzív jogviszonnyal rendelkező hallgatók csak abban az esetben tarthatják meg kollégiumi férőhelyüket, ha az adott tagkollégium vezetője – a diákbizottság véleményének figyelembevételével – azt engedélyezi.
	(2) A passzív jogviszonnyal rendelkező hallgatók által fizetendő kollégiumi bérleti díj:
	a) Ajtósi Dürer sori Tagkollégium: 26.300,- Ft/fő/hó;
	b) Damjanich utcai Tagkollégium: 23.970,- Ft/fő/hó;
	c) Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégium: 29.970,- Ft/fő/hó;
	d) Márton Áron Kollégium és Szakkollégium budapesti, pécsi, debreceni és szegedi telephelye: 35.000,- Ft/fő/hó;
	e) Nagytétényi úti Tagkollégium

	- két férőhelyes szoba: 30.125,- Ft/fő/hó,
	- három férőhelyes szoba: 27.970,- Ft/fő/hó;
	f) Nándorfejérvári úti Tagkollégium: 26.300,- Ft/fő/hó;
	g) Vezér úti Tagkollégium: 23.970,- Ft/fő/hó;
	h) Kerekes úti Tagkollégium (bérelt kollégium): 23.970,- Ft/fő/hó.

	(3) A Kollégiumi Központ vezetője minden év május 31. napjáig javaslatot tesz a következő tanévre vonatkozóan az egyes tagkollégiumok egy férőhelyére eső havi önköltség összegére. Az önköltség összege megállapításakor figyelembe kell venni az adott ta...
	(1) A HKR 125/B § (2) pont hatálya alá tartozó hallgatók által a nyári szünidő idején fizetendő kollégiumi díjak 2019-ben:
	a) Ajtósi Dürer sori Tagkollégium: 26.810,- Ft/fő/hó;
	b) Damjanich utcai Tagkollégium: 23.310,- Ft/fő/hó;
	c) Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégium: 32.060,- Ft/fő/hó;
	d) Márton Áron Kollégium és Szakkollégium budapesti telephelye: 31.500,- Ft/fő/hó;
	e) Nagytétényi úti Kollégium: 32.060 Ft/fő/hó;
	f) Nándorfejérvári úti Tagkollégium: 26.810,- Ft/fő/hó;
	g) Vezér úti Tagkollégium: 21.560,- Ft/fő/hó.

	(2) A HKR 125/B § (2) pont hatálya alá tartozó hallgatók által a nyári szünidő idején fizetendő kollégiumi díjak 2020-tól:
	a) Ajtósi Dürer sori Tagkollégium: 30.640,- Ft/fő/hó;
	b) Damjanich utcai Tagkollégium: 26.640,- Ft/fő/hó;
	c) Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégium: 36.640,- Ft/fő/hó;
	d) Márton Áron Kollégium és Szakkollégium budapesti telephelye: 36.000,- Ft/fő/hó;
	e) Nagytétényi úti Kollégium: 36.640 Ft/fő/hó;
	f) Nándorfejérvári úti Tagkollégium: 30.640,- Ft/fő/hó;
	g) Vezér úti Tagkollégium: 24.640,- Ft/fő/hó;

	(1) A kollégiumok területén gépkocsival történő parkolásra a Kollégiumi Központ Házirendjében meghatározottak szerint, kizárólag parkolási díj fizetését követően van lehetőség. A parkolási díj fizetése naptári hónapra történik, összege  4.000,- Ft/gép...
	(2) Az Egyetem kollégista hallgatóinak lehetőségük van a Kollégiumi Központ Házirendje által szabályozott módon vendégek fogadására. Az éjszakai vendégfogadás díja  1.000,- Ft/fő/éjszaka 12 vendégfogadási alkalomig, a 13.-tól 1.500,- Ft/éjszaka, mely ...
	(3) A hallgatók kollégiumi beköltözéskor, illetve szükség szerint, elektronikus belépőkártyát vásárolnak. A kártyadíj mértéke 1.400,- Ft/kártya.
	(1) A kollégium szabad kapacitásának figyelembevételével, különös tekintettel a nyári szünidő időszakára, az üres férőhelyeket az alábbiak szerint értékesíti:
	a) Ajtósi Dürer sori Kollégium: két férőhelyes szoba 6.000,- Ft/éj + ÁFA + IFA
	b) Damjanich úti Kollégium: 2.870,- Ft/fő/éj + ÁFA + IFA
	c) Kőrösi Csoma Sándor Kollégium: 3500 Ft/fő/éj + ÁFA + IFA
	d) Márton Áron Kollégium és Szakkollégium budapesti telephelye: három férőhelyes szoba 4.800,- Ft + ÁFA + IFA
	e) Márton Áron Kollégium és Szakkollégium debreceni telephelye:
	ea) közös fürdős szobák: 1.780,- Ft/fő/éj + ÁFA + IFA
	f) Márton Áron Kollégium és Szakkollégium pécsi telephelye:  2.300,- Ft/fő/éj+ÁFA+IFA
	g) Márton Áron Kollégium és Szakkollégium szegedi telephelye:
	ga) három férőhelyes szoba, egy fő elhelyezése esetén: 2.200,- Ft/éj + ÁFA + IFA
	gb) három férőhelyes szoba, két vagy három fő elhelyezése estén: 1.400,- Ft/fő/éj + ÁFA + IFA
	ge) vendégszoba, egyéni elhelyezéssel: 2.700,- Ft/fő/éj + ÁFA + IFA
	gf) vendégszoba, ha két fő veszi igénybe: 2.500,- Ft/fő/éj + ÁFA + IFA
	h) Nándorfejérvári úti Kollégium: 3.000,- Ft/fő/éj + ÁFA + IFA
	i) Pável Ágoston Kollégium I-II.: 2.200,- Ft/fő/éj + ÁFA + IFA
	j) Pável Ágoston Kollégium III.: 4.000,- Ft/fő/éj + ÁFA + IFA
	k) Vezér úti Kollégium: három férőhelyes szoba 4.800,- Ft/fő/éj + ÁFA + IFA

	(2) A Kollégiumi Központ vezetője indokolt esetben, a kollégium szabad kapacitásának figyelembevételével, de az Egyetem gazdálkodási és vagyongazdálkodási szabályai szerint, az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérhet.
	(1) A kollégiumok működtetésért felelős igazgató évente, valamint a kollégiumi elhelyezés normatívája emelése esetén haladéktalanul gondoskodik a jelen kollégiumi térítési és juttatási szabályzatban foglalt térítési díj elemek és összegek felülvizsgál...
	(2) A jelen utasítás a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezései a Bibó István Szakkollégium vonatkozásában a Bibó István Szakkollégium Közgyűlésének egyetértését követően alkalmazhatók.

