
KOLLÉGIUMI BENTLAKÁSI SZERZŐDÉS 
 

Debreceni Református Hittudományi Egyetem  
Egyetemi Kollégium 

 
(1) A Kollégiumi Bizottság felvételi határozata értelmében a Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem kollégiumi jogviszonyt létesít az alábbi hallgatóval: 
 

Név:  

Anyja neve:  

Felsőoktatási intézménye:  

Szak:  Évfolyam: 

Neptun-kód:  Email cím: 

 
(2) A kollégium a hallgató számára egy tanévre, 20…. szeptember 1. – 20…. június 30. terjedő 
időtartamra egy kollégiumi férőhely használatát biztosítja az Andaházy tagkollégiumban, a ……..… 
számú szobában, az alábbi feltételekkel: 

(3) A férőhely használata magában foglalja a kollégiumi alapszolgáltatásokat és a kollégium által 
térítésmentesen nyújtott többletszolgáltatásokat, melyek listáját a kollégiumot fenntartó DRHE 
hirdetményben közzé teszi. A hallgató a férőhelyét és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat másnak 
nem adhatja át.  

(4) A kollégium alapszolgáltatásai: 

a) ágy, asztal, szék, ruhásszekrény, 
b) fürdőhelyiségek, illemhelyek,  
c) ágynemű (igény szerint), 
d) évi két alkalommal a kollégium épületeinek nagytakarítása,  
e) évi egy alkalommal az egészségügyi helyiségek higiéniai festése,  
f) szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal az épületek rovar- és kártevő-

mentesítése,  
g) hűtőgéphasználat,  
h) hideg- és meleg víz használati lehetőség,  
i) főzési és ételmelegítési lehetőség,  
j) tanulószoba, 
k) az adott tagkollégium közösségi helyiségei,   
l) elektromos áram, úgymint az Egyetemi Kollégium alapfeladatainak (pl. közterületek, 

vizesblokkok, konyhák, mosókonyhák, tanulószobák stb.) ellátásához szükséges 
áramellátás, valamint a kollégiumi szobákban a hűtőgépek, hajszárítók és a 200 W 
alatti elektromos teljesítményű, nem hőfejlesztő eszközök (tv, videó, kávé- és teafőző, 
villanyborotva, szórakoztató elektronikai eszközök, kis fogyasztású háztartási 
eszközök) használatához szükséges áramellátás (a világítás 100 W alatti teljesítményű 
fogyasztókkal), 

m) hallgatói tulajdonú számítógépek használatának áramellátása,  
n) fűtés biztosítása,  
o) mosási és vasalási lehetőség,  
p) szobánként legalább egy internet-hozzáférési végpont,  
q) a hallgatók ki- és beléptetésekor a szükséges ellenőrzéseket elvégző éjjel-nappali 

portaszolgálat, 
r) közös használatú helyiségek és vizesblokkok takarítása,  
s) liftekkel felszerelt épületben azok üzemeltetése, 
t) valamint a Debreceni Református Kollégium szolgáltatásainak igénybe vétele, az egyes 

intézmények szabályzatai szerint. 

(5) A kollégiumi férőhelyet (a szobabeosztást) a tagkollégium Kollégiumi Bizottsága jelöli ki. A 
férőhelyek tagkollégiumom belüli cseréjét a hallgatók kötelesek a tagkollégium vezetőjével előzetesen 
egyeztetni. A tagkollégiumok közötti férőhelycserét a kollégium igazgatója engedélyezheti. 



(6) A kollégiumi férőhelyért és az ahhoz kapcsolódó alapszolgáltatásokért a kollégista a DRHE 
Hallgatóinak Térítési és Juttatási Szabályzata 3. számú mellékletében rögzítettek szerint kollégiumi 
díjat köteles fizetni. Díjfizetés szempontjából minden megkezdett hónap teljes hónapnak számít. 

(7) A hallgató a tárgyhavi kollégiumi díjat a hónap 15. napjáig köteles kifizetni, kivéve szeptember és 
február. Az a hallgató, aki a kollégiumi díjfizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget 
(határidőt mulaszt), a kollégiumi díjon felül a díjfizetési kötelezettség teljesítéséig minden megkezdett 
hét után a DRHE Hallgatóinak Térítési és Juttatási Szabályzata 3. számú mellékletében rögzítettek 
szerint késedelmes teljesítési díjat köteles fizetni, de legfeljebb a tartozással azonos összegig. 

(8) Ha ezen túlmenően sem teljesíti fizetési kötelezettségét, akkor az fegyelmi büntetést is von maga 
után. 60 napos elmaradás után kollégiumi jogviszonya megszüntetésre kerül. A hallgatónak legkésőbb 
a kollégiumból történő kiköltözésekor valamennyi fennálló kollégiumi díj-tartozását meg kell fizetnie. 

(9) A hallgató október 15-ig a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 9. számú melléklétében 
rögzítettek szerint egyszeri amortizációs díjat, valamint a Sport- és Kulturális Alap Szabályzatban 
rögzítettek szerint kulturális hozzájárulást köteles fizetni.  Az amortizációs díjból fedezi a Kollégium a 
hallgatók által közösen használt helyiségekben keletkezett azon károkat, amelyekért senki sem tehető 
felelőssé. Szintén e hozzájárulásból térítendők meg a károk, ha a károkozó személye kideríthetetlen, 
vagy ha a károkozó személye ugyan ismert, de a kárt vele a kollégium részben vagy egészben nem tudja 
megtéríttetni. A hozzájárulásból esetlegesen fennmaradó összegre a kiköltöző hallgató nem tarthat 
igényt.  

(10) A hallgató beköltözéskor a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 9. számú melléklétében 
rögzítettek szerint beköltözéskor egyszeri kauciót köteles fizetni. A befizetett kauciót év végén 
visszakapja, amennyiben a kulcsokat hiánytalanul leadja, és az év folyamán károkozást nem követett 
el. 

(11) A kollégiumba felvett hallgatónak a beköltözéssel egyidejűleg saját érdekében eleget kell tennie 
tartózkodási hely bejelentési kötelezettségének. Kollégiumi jogviszonya megszűnésekor köteles a 
kollégium címéről kijelentkezni.  

(12) A hallgató a kollégiumnak a jogellenesen okozott károkért kártérítési felelősséggel tartozik. 
Gondatlan károkozás esetén a felsőoktatási törvény szerint a kártérítés mértéke nem haladhatja meg 
a károkozás napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 50%-át.  

(13) Szándékos károkozás esetén a hallgató a teljes kárt köteles megtéríteni. A hallgató által jegyzéken 
vagy átvételi elismervényen elszámolási vagy visszaszolgáltatási kötelezettséggel átvett, kizárólagosan 
használt, kezelt leltári tárgyakért (ágynemű, lámpa stb.) a hallgató teljes kártérítési kötelezettséggel 
tartozik.  

(14) A hallgató köteles betartani a hatályos kollégiumi házirend szabályait, az érvényes 
közegészségügyi előírásokat, valamint a kollégiumi tűz- és munkavédelmi házirend rendelkezéseit. Ez 
utóbbi szabályok tudomásulvételét a beköltöző hallgató aláírásával külön is köteles tanúsítani. Ezen 
előírások megszegéséből származó mindennemű hatósági bírságot a hallgató köteles megfizetni. 

(15) A kollégium szervezeti életét, irányítását a DRHE Egyetemi Kollégiumának Szervezeti és Működési 
Szabályzata, valamint az annak mellékletét képező Házirend határozza meg. A kollégista jelen 
Bentlakási Szerződés aláírásával magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el a nevezett szabályzatban 
nevesített jogokat és kötelezettségeket. 

 
Fenti Bentlakási Szerződést, valamint a Házirendet elolvastam, megértettem és magamra nézve 
kötelezően tudomásul veszem. 
 
Debrecen, 20..…………………………………….. 
 
 
………………………………        …………………………… 
       Igazgató                     Hallgató 


