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A Veszprémi Érseki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Kollégiumi Bizottsága a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. (továbbiakban: Nftv.), valamint a felsőoktatásban részt 

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

Kormányrendelet alapján a Főiskola Kollégiumi Szabályzatát az alábbiakban állapítja meg. 

1. § Általános rendelkezések 

1. A Főiskola a hallgatók lakhatási feltételeinek biztosítása érdekében kollégiumot 

működtet. 

2. § A kollégium alapfeladata, célja 

1. A Veszprémi Érseki Főiskola Kollégiuma (a továbbiakban: kollégium) a Főiskola 

szerves része, amelynek célja olyan elkötelezett, keresztény értelmiség nevelése, akik 

saját szakterületükön magas képzettségi szintet érnek el, de egyúttal hatékonyan, 

hitelesen és elkötelezetten képviselik és továbbadják hitüket, szolgálják az egyházat és 

a társadalmat. 

2. Ennek feltétele a lelki és tanulmányi célok arányos és magas szintű megvalósítása. 

3. A kollégium elősegíti ezt a diákság öntevékenységre épülő katolikus közösségi élet- 

formájának kialakításával, szakmai kurzusok és műhelyek szervezésével, valamint 

olyan nyilvános rendezvényekkel, amelyek keretén belül a kollégisták és a meghívott 

vendégek közösen keresnek választ a magyar társadalom és az egyház megoldásra vá- 

ró kérdéseire. 

4. A kollégium, mint keresztény közösség a keresztény türelem és szeretet gyakorlásának 

műhelye, ahol a kisebbségi véleményt megkülönböztetett tapintattal veszik figyelem- 

be, és minden lényeges döntésnél konszenzusra törekszenek. 

3. § A kollégium szervezete 

5. A kollégium alapítója és fenntartója a Veszprémi Érsekség. Az Érsekség a mindenkori 

érsek által kinevezett rektoron keresztül látja el a felügyeleti jogkört. 

6. A kollégium igazgatója gyakorolja a kollégiumban a munkáltatói jogot, és egyben 

ellátja a kollégium képviseletét is. A Kollégium tanárait a rektor nevezi ki. Az 

igazgató felügyeli a szakmai munkát. 

7. A pénzügyi, gazdasági tevékenységet az oktatási intézmény gazdasági vezetője látja 

el. Minden, a kollégiumra vonatkozó pénzügyi kérdésben az Érseki Főiskola rektora, a 

kollégium igazgatója és a gazdasági vezető közösen egyeztet. 

8. A kollégium irányító szerve a Kollégiumi Bizottság: 

a) A Kollégiumi Bizottság teljes jogú tagja: a Főiskola rektora, a kollégium 

igazgatója, a kollégium tanárai, a HÖK kijelölt képviselői. 

b) A Kollégiumi Bizottság dönt a kedvezmények és azon kiadások ügyében, 

amelyek a költségvetésben nem szerepelnek, és rájuk nincs külön fedezet. 
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c) Figyelmeztetésben részesíti azt a kollégiumi hallgatót, aki a kollégiumi életet 

zavarja, illetve a jelen szabályzatot megsérti, de fegyelmi eljárás ellene nem 

indokolt. 

d) Dönt a közgyűlés által előterjesztett kérdésekben. 

e) Elfogadja a házirendet. 

f)  A Kollégiumi Bizottság egyszerű többséggel határoz. Szavazategyenlőség 

esetén a kollégiumi igazgató szava dönt. Sürgős esetben az igazgató dönthet a 

Kollégiumi Bizottság hatáskörében. Erről utólag tájékoztatja a bizottságot. 

g) Fegyelmi kérdésekben a Kollégiumi Bizottság dönt. 

 

9. A Kollégium önkormányzati szerve a Közgyűlés. 

a)  Tagja a kollégium minden hallgatója és a Kollégiumi Bizottság tagjai. A 

műszaki vezető tanácskozási joggal vesz részt a Közgyűlésen. Az igazgató 

köteles a Közgyűlést legalább évente egyszer összehívni, ill. ha a diákok 20%-

a ezt kéri. Indokolt esetben a diákok írásban kérhetnek felmentést a részvétel 

alól. A felmentést a Kollégiumi Bizottság adja meg. 

b) Határozathozatalhoz a bentlakó diákok felének jelenléte és az érvényes 

szavazatok abszolút többsége kell. A közgyűlés megtárgyalja a Bizottság 

beszámolóját, az előző félév munkáját és a következő félév munkatervét, és 

dönt róla. 

c) A Közgyűlés véleményezi a kollégium szakmai programját, házirendjét és 

felvételi szabályzatát. Vita esetén a kollégiumi igazgató javaslatára a rektor 

dönt. 

d) A Közgyűlés állást foglalhat a kollégium életét befolyásoló bármely 

kérdésben. 

e) A Közgyűlés javaslatot tehet az SZMSZ kollégiumot érintő módosítására, 

amelyet a kollégiumi igazgató javaslatára a rektor hagy jóvá. 

4. § A felvételi eljárás 

1. A kollégiumba minden olyan hallgató kérheti felvételét, aki a Veszprémi Érseki Főiskola 

hallgatója. Veszprémi lakos nem lehet bentlakó. Csak méltányosságból kaphatnak 

kollégiumi elhelyezést azok a hallgatók, akik Veszprémben vagy Veszprémtől 50 km 

távolságon belül állandó lakcímmel rendelkeznek. 

2. A felvételi eljárást a mindenkori Felvételi Szabályzat rendezi. 

3. A felvételről a Felvételi Bizottság dönt. A döntés ellen nincs fellebbezési lehetőség. 

4. A kollégiumi tagság: 
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f) A kollégiumi felvétellel kollégiumi tagsági jogviszony jön létre. 

g) A kollégiumi tagság egy tanévre szól. 

h) A kollégiumi tagságot a Kollégiumi Bizottság hosszabbíthatja meg. 

i) A kollégiumi tagság keletkezésének és megszűnésének alapelveit a Felvételi 

Szabályzat rögzíti. 

j) A kollégiumnak maximum 86 fő tagja van. A hallgatók 2 ágyas szobákban 

kerülnek elhelyezésre. 

k) A hallgatók a kollégiumon belül önszerveződés keretében kis csoportoknak is 

tagjai lehetnek. A csoportok bizonyos, a kollégium életében ellátandó 

feladatokat közösen vállalnak, és segítik az újonnan felvettek integrálódását a 

közösségbe. 

5. § A hallgatók jogai és kötelességei 

1. A hallgatók jogai: 

a) A hallgató javaslatot tehet minden a kollégium életét érintő kérdésben. 

b) A Kollégiumi Bizottság és a Közgyűlés köteles meghallgatni a kollégistákat a 

munkájukat és személyüket érintő döntések előtt. 

c) A kollégista igénybe veheti a kollégium minden szolgáltatását: 

 a kollégium szobáit, zuhanyzóit, mellékhelyiségeit; 

 a kollégium teakonyháit; 

 a mosó, szárító és vasaló helyiségeket; 

 a kápolnát; 

 az éttermet; 

 a társalgót, Tv-szobát, számítástechnika termet, Internet Cafét; 

 a 4. számú tantermet vizsgaidőszakban tanulás céljából (este 24 óráig); 

 a könyvtárat; 

 közös programokhoz a 7. számú termet; 

 a kollégiumi kerékpártárolót. 
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2. A hallgatók kötelességei: 

a) Legjobb tudásuk szerint tegyenek eleget mind a Főiskola, mind a Kollégium 

által támasztott oktatási követelményeknek. 

b) A hallgató tegyen eleget az ebben a Szabályzatban, a Felvételi Szabályzatban 

foglaltaknak, a Közgyűlés, a Kollégiumi Bizottság határozatainak, a 

házirendnek, valamint az igazgató kéréseinek. 

c) A hallgató tevékenyen vegyen részt a kollégium közösségi életében, a 

közösségi feladatokban és a kollégiumot alkotó csoportok életében. 

d) Tudatosan és rendszeresen bővítse ismereteit. Törekedjék a keresztény értékek 

következetes képviseletére. 

e) Képviselje a kollégium érdekeit a kollégiumon kívül is! 

6. § A kollégiumi térítési díj 

1. A kollégium komfortfokozata az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 22. §-ban leírtak 

szerint III. fokozatú. Ez a fokozat minden egyes szobához egyedi használatú vizes- 

blokkot, 2 fő/szoba férőhelyet biztosít a Kollégiumban. 

2. A térítési díj mértékéről a Kollégiumi Bizottság javaslatot tesz. Erről az Főiskola 

Szenátusa dönt tárgyév május 31-ig. 

3. A kollégium a térítési díj fejében a következőket biztosítja: 

a) ágy, íróasztal, szék, ruhásszekrény; 

b) paplan, párna; 

c) egyedi használatú és közös használatú vizesblokk; 

d) évi két alkalommal a kollégium épületének nagytakarítása; 

e) az egészségügyi helyiségek higiéniai festése évente; 

f) az épület rendszeres, de legalább évente egy alkalommal történő rovar- és 

kártevőmentesítése; 

g) hűtőgéphasználat; 

h) hideg- és melegvíz-használati lehetőség; 

i) főzési és ételmelegítési lehetőség; 

j) tanulási lehetőség a kijelölt tanteremben; 

k) elektromos áram és (a távfűtésre vonatkozó helyi szabályozás szerinti mértékű) 

fűtés; 

l) mosási és vasalási lehetőség; 

m) internetes hozzáférési lehetőség a számítástechnika-teremben; 

n) éjjel-nappali portaszolgálat; 
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o) közös használatú helyiségek takarítása. 

4. A kollégiumba felvételt nyert hallgató saját tulajdonú elektromos berendezések – ki- 

véve: személyi számítógép, szórakoztató elektronikai eszközök, kis fogyasztású 

háztartási eszközök – üzemeltetésére csak a kollégium vezetőjének és a Gondnokság 

előzetes engedélye alapján jogosult. Az ilyen eszközök alkalmazásánál figyelembe 

kell venni a tűz- és balesetvédelmi előírásokat. 

5. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a kollégium fenntartója 40.000,- Ft keretet 

különít el annak érdekében, hogy kivételes esetben, egyedi kérelemre a megadott 

kategóriához tartozó kollégiumi térítési díjtól el lehessen térni. 

7. § Lakhatási támogatás 

1. Lakhatási támogatásban azok a hallgatók részesülhetnek, akik: 

a) érvényesen jelentkeztek a Főiskola kollégiumába; 

b) teljesítették a Felvételi Szabályzatban leírt kollégiumi felvétel követelményeit; 

c) helyhiány miatt nem kaphattak kollégiumi elhelyezést. 

8. § Fegyelmi eljárás 

1. Fegyelmi eljárást kell indítani minden hallgató ellen, aki a kollégiumot céljai 

megvalósításában veszélyezteti, például: 

a) Akadályozza a kollégium illetve hallgatótársai munkáját, zavarja a kollégium 

nyugalmát, megszegi annak házirendjét. 

b) Csorbítja a kollégium jó hírét, sérti érdekeit. 

c) A kollégiumból hosszabb ideig távol marad előzetes bejelentés nélkül. 

d) Kárt tesz a kollégium berendezéseiben, és azt nem jelenti be, illetve a kárt nem 

teszi jóvá. 

e) Ismételten nem tesz eleget a házirendben szereplő kötelezettségének. 

f) Súlyosan vét a keresztény értékek ellen. 

1. A Kollégiumi Bizottság fegyelmi eljárást indíthat bármely tagjának kérésére. 

2. A döntést írásba kell foglalni, és át kell adni a kollégistának. 

3. Fegyelmi büntetések: szóbeli figyelmeztetés, megrovás, kizárás a kollégiumból. 

4. Kizárás döntése ellen a hallgató 72 órán belül fellebbezést nyújthat be az intézmény 

rektorához. 

5. Kizárás esetén legkésőbb a határozatot követő 24 órán belül, vagy azonnal el kell 

hagyni kollégiumot. 

6. A házirend súlyos, ismétlődő megszegése esetén a kollégium igazgatója azonnali 

hatállyal elbocsáthatja a házirend megszegőjét a kollégiumból. 
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9. § Záró rendelkezések 

1. A szabályzat hatálya kiterjed a Kollégium minden hallgatójára és dolgozójára. 

2. Jelen szabályzatot a Kollégium igazgatójának javaslatára a Szenátus módosíthatja. 

3. A mindenkori kollégiumi szabályzat minden kollégiumi hallgatóra nézve kötelező. 

 

 

Veszprém, 2020. szeptember 04. 

Aktualizálva: 2021. szeptember 02.  

 

Trosits András 

kollégiumi igazgató
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MELLÉKLTETEK 
 

1. SZ. MELLÉKLET – FELVÉTELI KÉRELEM ELSŐ ÉVES/FELSŐBÉVES 

HALLGATÓKNAK 

 

 
VESZPRÉMI ÉRSEKI  FŐISKOLA KOLLÉGIUMA 

 FELVÉTELI KÉRELEM A 20…/20… TANÉVRE 

8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. 

   Tel: (88) 542-712 E-mail: trosits@vhf.hu 

 

 

I. SZEMÉLYES ADATOK  

Név:  ___________________________________   Állampolgárság: ___________________________ 

Anyja férjezett neve:__________________________________________________________________ 

Anyja leánykori neve:_________________________________________________________________ 

Apja neve:__________________________________________________________________________ 

Születési helye, ideje: ________________________________________________________________ 

SZIG szám:_______________TAJ szám:_________________Személyi szám:____________________ 

Állandó lakhely: _____________________________________________________________________ 

Tartózkodási hely:___________________________________________________________________ 

Telefon: ___________________________ E-mail: _________________________________________ 

Középiskola: _______________________________________________________________________ 

Érettségi éve: _____________________ 

Nyelvvizsgával rendelkezik: igen/nem (aláhúzandó) 

Nyelv: _____________________ Szint:____________________ 

Nyelv: _____________________ Szint:____________________ 

Egyéb felsőfokú végzettség:____________________________________________________________ 

 

 

 

Elsőéves egyetemi / főiskolai hallgatóknak: 

Leendő egyetem / főiskola : ____________________________________________________________ 

Szak: _____________________________________________________________________________ 

Tagozat:  nappali    levelező (aláhúzandó) 

Finanszírozási forma:   államilag támogatott      vagy       önköltséges (aláhúzandó) 

Kivel szeretnél együtt lakni?___________________________________________________________ 
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Kollégiumi kérelem indoklás. Milyen érvek alapján kéri a kollégiumi elhelyezést? (távolság, szociális 

helyzet, egyéb…) 

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Kelt:______________________________  

 

_________________________________ 

   hallgató aláírása  

 

 

Beküldendő anyagok: 
a) Önéletrajz; 

b) Bizonyítványok másolata (érettségi, nyelvvizsga, felsőfokú végzettség); 

c) Egyházi ajánlás (plébános, lelkész, hitoktató) vagy keresztlevél másolata;  

d) 1 db igazolvány fénykép.  

 

A FELÉTELI KÉRELMET AZ ALÁBBI CÍMRE KÉRJÜK BEKÜLDENI: 

(ajánlott küldemény formájában): 

Veszprémi Érseki Főiskola Kollégiuma 

8200 Veszprém, Pf. 415. 

A borítékra kérjük, írja rá: KOLLÉGIUMI FELVÉTELI 

Beküldési határidő: 20…év…hó…nap 

 
A felvételi eredményről és a beköltözés menetéről e-mail útján értesítést küldünk. 
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VESZPRÉMI ÉRSEKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMA 

FELVÉTELI KÉRELEM A 20…/20… TANÉVRE 

8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. 

Tel: (88) 542-712 E-mail: trosits@vhf.hu 

 

I. SZEMÉLYES ADATOK  

Név:  ___________________________________   Állampolgárság: ___________________________ 

Anyja férjezett neve:__________________________________________________________________ 

Anyja leánykori neve:_________________________________________________________________ 

Apja neve:__________________________________________________________________________ 

Születési helye, ideje: ________________________________________________________________ 

SZIG szám:_______________TAJ szám:_________________Személyi szám:____________________ 

Állandó lakhely: _____________________________________________________________________ 

Tartózkodási hely:___________________________________________________________________ 

Telefon: ___________________________ E-mail: _________________________________________ 

Középiskola: _______________________________________________________________________ 

Érettségi éve: _____________________ 

Nyelvvizsgával rendelkezik:   igen  nem (aláhúzandó) 

Nyelv: _____________________ Szint:____________________ 

Nyelv: _____________________ Szint:____________________ 

Egyéb felsőfokú végzettség:____________________________________________________________ 

Felsőbb éves egyetemi / főiskolai hallgatóknak: 

Egyetem/Főiskola: ___________________________________________________________________ 

Szak: _____________________________________________________________________________ 

Tagozat:  nappali    levelező (aláhúzandó) 

Évfolyam:_____________________ 

Finanszírozási forma:  államilag támogatott  vagy  önköltséges (aláhúzandó) 

Kivel szeretnél együtt lakni?___________________________________________________________ 

Szerepel a várólistán a Pannon Egyetem kollégiumi rendszerében?   igen   nem  (aláhúzandó) 

Ha igen, hányadik helyen van a várólistán:_______ 

II. SZOCIÁLIS PONTOK  

 

1. Lakóhely Veszprémtől mért távolsága? (a megfelelő választ x-el jelölni) 

 1-50 km    2 pont 

 50-100 km    4 pont 

 101-150 km    6 pont    

 151-200 km    8 pont   

 200 km felett    10 pont 
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2. Egy főre eső nettó jövedelem a családban: ……………………… Ft 
(Kereseti igazolás szülőktől az utolsó teljes 3 hónapról, amennyiben az alábbi táblázat alapján feltüntetett 

kategória valamelyikébe beleesik a hallgató.) 

 

 

Mettől Meddig Pont 

0 31000 28 

31001 32500 27 

32501 34000 26 

34001 35500 25 

35501 37000 24 

37001 38500 23 

38501 40000 22 

40001 41500 21 

41501 43000 20 

43001 44500 19 

44501 46000 18 

46000 47500 17 

47501 49000 16 

49001 50500 15 

50501 52000 14 

52001 53500 13 

53501 55000 12 

55001 56500 11 

56501 58000 10 

58001 59500 9 

59501 61000 8 

61001 62500 7 

62501 64000 7 

64001 65500 6 

65501 67000 5 

67001 68500 4 

68501 70000 3 

70001 71500 2 

71501 81500 1 

 

3. A hallgató szociális helyezte. (a megfelelő választ x-el jelölni) 

 árva
1
      15 pont  

 félárva
2
      7 pont  

 gyermekét egyedül nevelő szülő   8 pont 

 egyik szülő munkanélküli
3
   3 pont 

 mindkét szülő munkanélküli
4
   6 pont 

 egyik szülő nyugdíjas vagy rokkant
5
  3 pont 

 GYES, GYED a hallgató részére  6 pont 

 a hallgató önfenntartó
6
   15 pont 

                                                      
1
 Az elhunyt hozzátartozó(k) halotti anyakönyvi kivonati valamint az árvasági ellátásról szóló dokumentum, amit a 

nyugdíjfolyósító állít ki. 
2
 Az elhunyt hozzátartozó(k) halotti anyakönyvi kivonati valamint az árvasági ellátásról szóló dokumentum, amit a 

nyugdíjfolyósító állít ki. 
3
 Munkanélküliség esetén a Regionális Munkaügyi Központ által kiállított igazolás, amely tartalmazza, hogy az illető 

regisztrált vagy nem regisztrált munkanélküli, mióta nem rendelkezik munkával, valamint a munkanélküli járadék összegét 
4
 Munkanélküliség esetén a Regionális Munkaügyi Központ által kiállított igazolás, amely tartalmazza, hogy az illető 

regisztrált vagy nem regisztrált munkanélküli, mióta nem rendelkezik munkával, valamint a munkanélküli járadék összegét 
5
 A nyugdíjas igazolvány és egy 3 hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvény másolata.Rokkantnyugdíjas személy esetén a 

fentiek mellé kérjük csatolni a leszázalékolás fokát tartalmazó orvosi szakvéleményt és az APEH által kiállított 

jövedelemigazolást is. (Ha nem adott be adóbevallást az APEH arról is kiállít igazolást.) 
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4. Testvérek száma:______(iskolalátogatási / hallgatói jogviszony igazolás szükséges) 

 Általános iskolás     ___fő  3 pont/fő 

 Középiskolás      ___fő  5 pont/fő 

 Felsőoktatási levelező képzésben vesz részt  ___fő  3 pont/fő 

 Felsőoktatási nappali képzésben vesz részt  ___fő  7 pont/fő 

 Felsőfokú szakképzésben vesz részt   ___fő  6 pont/fő 

 

5. A hallgató fogyatékkal élő? (a megfelelő választ x-el jelölni, szakvéleménnyel igazolni) 

 Mozgássérült 

 Hallássérült 

 Látássérült 

 Súlyosan beszédhibás 

 Dyslexiás, dysgraphiás, dyscalculiás 

 Autista 

Rokkantság mértéke: 

I. fok  51-60 % 15 pont 

II. fok  31-50% 9 pont 

III.  fok  1-30%  6 pont  

 

III. TANULMÁNYI PONTOK 

Az utolsó két aktív félév tanulmányi átlaga: ______ 

á𝑡𝑙𝑎𝑔 = ∑(é𝑟𝑑𝑒𝑚𝑗𝑒𝑔𝑦 × 𝑡𝑒𝑙𝑗𝑒𝑠í𝑡𝑒𝑡𝑡 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡) 
          __________________________ 

𝑡𝑒𝑙𝑗𝑒𝑠í𝑡𝑒𝑡𝑡 𝑘𝑟𝑒𝑑it 

 

Átlag Pontszám 

2.00 < 2.49 1 

2,49< 2,90 2 

2,90<3,13 3 

3,13<3,38 4 

3,38<3,48 5 

3,48<3,76 6 

3,76<3,88 7 

3,88<4,00 8 

4,00<4,13 9 

4,13<4,26 10 

4,26<4,39 11 

4,39<4,45 12 

4,45<4,75 13 

4,75<4,90 14 

4,90<5,00 15 

1. Kiemelkedő tanulmányi munka. (a megfelelő választ x-el jelölni) 

 TDK munka
7
        5 pont 

 OTDK részvétel
8
      7 pont 

 Szakmai publikáció (pontos hivatkozással)   5 pont 

 Egyéb szakmai munka (igazolással)    3 pont 

 

2. Államilag elismert C típusú (komplex) nyelvvizsga. (a megfelelő választ x-el jelölni) 

(Nyelvvizsga bizonyítvány másolata) 

 Alapfok  2 pont 

 Középfok  3 pont 

 Felsőfok    5 pont 

 

                                                                                                                                                                                    
6
 Az a hallgató minősül önfenntartónak, aki saját jövedelemmel rendelkezik, az eltartójától (szülőktől) semmilyen anyagi 

támogatásban nem részesül, tehát saját jövedelemből tartja el magát, és az eltartóktól (szülőktől) életvitelszerűen külön 

háztartásban él. Ez esetben szükséges igazolás: 3 hónapnál nem régebbi közjegyző előtt tett nyilatkozat eredeti példánya, 

előző 3 havi jövedelem igazolása.  
7
 TDK emléklappal igazolható, amelyen szerepel a név, mint előadó (1 éven belül). 

8
 Csak helyezésről szóló oklevelet fogadunk el, emléklapot, különdíjat nem (2 éven belül). 
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IV. KÖZÖSSÉGI PONTOK (a megfelelő választ x-el jelölni 

(Igazolás szükséges) 

 

 HÖK elnök  8 pont 

 HÖK tag  5 pont 

 Évfolyamfelelős 3 pont 

 

 

Kelt:_________________________________ 

 

___________________________________ 

hallgató aláírása 

 

Összesített pontszám:__________ (a felvételi bizottság tölti ki!) 

 
Beküldendő anyagok: 

a) Személyi igazolvány és lakcímkártya másolata; 

b) Utolsó 2 aktív félév ETR/Neptun kivonat; 

c) Nyelvvizsga bizonyítvány másolata; 

d) Fogyatékosságot igazoló orvosi szakvélemény; 

e) Iskolalátogatási / hallgatói jogviszony igazolás testvérektől (utólag: szeptember 30-ig) 

f) Kereseti igazolás szülőktől az utolsó teljes 3 hónapról (ha a IV./2. pontban található táblázatban feltüntetett 

kategória valamelyikébe beleesik) 

g) Amennyiben először felvételizik a kollégiumunkba: egyházi ajánlás (plébános, lelkész, hitoktató) vagy 

keresztlevél másolata; + 1 db igazolvány fénykép  

 

 

A FELÉTELI KÉRELMET AZ ALÁBBI CÍMRE KÉRJÜK BEKÜLDENI: 

(ajánlott küldemény formájában): 

Veszprémi Érseki Főiskola Kollégiuma 

8200 Veszprém, Pf. 415. 

A borítékra kérjük, írja rá: KOLLÉGIUMI FELVÉTELI 

Beküldési határidő:20…év…hó…nap 

 

A felvételi eredményről és a beköltözés menetéről e-mail útján értesítést küldünk. 
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2. SZ. MELLÉKLET – KOLLÉGIUMI BENTLAKÁSI SZERZŐDÉS  
 

KOLLÉGIUMI BENTLAKÁSI SZERZŐDÉS 

 

Jelen kollégiumi bentlakási szerződés a Veszprémi Érseki Főiskola (a továbbiakban: VÉF/Főiskola) 

(8200 Veszprém, Jutasi út 18/2.; adósszáma: 18916948-2-19; FI azonosítója: FI34533; képviselője: 

Dr. Sebestyén József rektor) és 

 

Név:_______________________________________________________________________ 

A VÉF hallgatói esetében Neptun-kód:____________________________________________ 

Anyja neve:_________________________________________________________________ 

Személyi igazolványszáma:_____________________________________________________ 

Állandó lakcíme:_____________________________________________________________ 

 

mint kollégiumi férőhelyet igénybe vevő, felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló 

hallgató (a továbbiakban: hallgató) 

 

együttesen: Felek 

 

között jött létre kollégiumi férőhely-használati jogviszony létrehozása céljából, a Főiskola által 

vagyonkezelt és üzemeltetett kollégiumban történő kollégiumi elhelyezés tárgyában. A szerződő felek 

az alábbiakban állapodnak meg: 

 

1. § A szerződés tárgya: 

A Veszprémi Érseki Főiskola a hallgató számára egy férőhelyet biztosít a Kollégium.....…............sz. 

szobájában, a 2021/2022-es tanév első napját megelőző naptól a tavaszi vizsgaidőszak utolsó napját 

követő napig terjedő időszakra azzal, hogy a hallgató kollégiumi jogviszonya a hallgatói jogviszony 

bármilyen okból történő megszűnésével automatikusan megszűnik. Évközi beköltözés esetén a 

kollégiumi jogviszony a jelen szerződés aláírásának napjától jön létre. 

 

2. § Az elhelyezést biztosító Főiskola kötelezettségei és vállalásai 

(1) VÉF a Kollégium házirendjében meghatározott alapszolgáltatásokat nyújtja az alábbiak 

szerint: 

 a szoba tartozékainak minősülő bútorok, eszközök: hallgatónként egy ágy, 

ruhásszekrény, asztal, szék stb.;  

 internet-hozzáférés; 

 hideg- és melegvíz-használati lehetőség a vizesblokkokban; 

 főzési és ételmelegítési lehetőség a konyhákban; 

 hűtőgép használat; 

 fűtés, áramellátás biztosítása; 

 tanulószobák és közösségi terek használata;  

 mosási lehetőség; 

 24 órás portai szolgálat biztosítása, 

 közös használatú helyiségek és vizesblokkok takarítása. 

 

(2) A szobai tartozékok és a saját eszközök használata: 

a) A szobák általános tartozékainak felsorolását a szerződés mellékletét képező szobaleltár 

tartalmazza. 

b) A közösségi helyiségekben elhelyezett felszerelési tárgyakat (pl. TV, fotel, mosógép, 

centrifuga stb.) csak a Műszaki Osztály előzetes engedélyével lehet áttelepíteni, és csak 

ideiglenes jelleggel.  

c) A hallgató az általános tartozékokon kívül használhat saját tulajdonú berendezési tárgyakat és 

eszközöket (személyi számítógép, szobai, kis teljesítményű szórakoztató elektronikai 
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berendezések, alacsony fogyasztású elektromos eszközök, bútorok stb.), de ezek behozatalát 

be kell jelenteni írásban a Főiskola Műszaki Osztályán.  

d) A saját eszközök által okozott károkért annak tulajdonosa felel. Csak az érintésvédelmi és 

szabványossági követelményeknek megfelelő eszközök hozhatók be a kollégium épületébe. 

e) Az általános tartozékokon kívül a szobában csak a Műszaki Osztály írásbeli engedélye alapján 

lehet nagyértékű (50.000,- Ft-ot meghaladó) és sok energiát (1000 W) fogyasztó berendezés. 

Az engedélyezés kizárólag a készülék tulajdonosának felelősségére történhet! A kollégiumi 

férőhelyet biztosító VÉF nem vállal kárfelelősséget a hallgató személyes eszközeiért és 

tárgyaiért. 

f) A szobákban, blokkokban TILOS tűzveszélyes készülék használata! Részletesebb szabályozás 

a „Tűzvédelmi Szabályzatban”. 

g) Külső parabola- és egyéb antennák használata szigorúan TILOS! Közös kábelhálózatról egyéni 

elágazások készítése nem megengedett! 

h) Élőállat tartása a szobákban TILOS! 

(3) A VÉF köteles a szobákat (vizesblokkokat) kitakarítva és lakható, az általános 

egészségvédelmi és higiéniai előírásoknak megfelelő állapotban átadni a hallgatónak. 

(4) A tanév közbeni oktatási szünetben a férőhelyet a VÉF szálláshelyként értékesítheti, amiről a 

hallgatót 15 nappal korábban értesíti. Ilyen esetekben a hallgató köteles a szobát tiszta, 

használható állapotban ideiglenesen átadni. 

(5) A Főiskola jogosult arra, hogy a hallgató elhelyezését – akár kollégiumon belül is – indokolt 

esetben megváltoztassa, illetve, hogy a tanév ideje alatt – az oktatás rendjével, a tanév 

időbeosztásával összhangban, főiskolai vagy kollégiumi érdekből – kötelező hazautazást 

rendeljen el. 

 

3. § A hallgató jogai, kötelezettségei, vállalásai és kárfelelőssége: 

(1) A hallgató jogosult igénybe venni a számára kollégiumi térítési díjért biztosított 

alapszolgáltatásokat. 

(2) A hallgató kijelenti, hogy a szerződés tárgyában (1. §) számára biztosított férőhelyet igénybe 

veszi. A hallgató az igénybe vett férőhelyét és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat másra 

nem ruházhatja át. 

(3) A hallgató köteles betartani a kollégiumi házirendben és a Kollégiumi Szabályzatban (különös 

tekintettel a személyi, egészség- és vagyonvédelmi, illetve tűzvédelmi előírásokra) foglaltakat. 

(4) A hallgató köteles a Térítési és Juttatási Szabályzatban megjelölt határidők betartásával a 

kollégiumi térítési díjat megfizetni. 

(5) A hallgató köteles a tűzvédelmi és balesetvédelmi előírásokat betartani, és ezek 

tudomásulvételét aláírásával is igazolni. 

(6) A hallgató köteles a vonatkozó szabályzatokban leírtaknak megfelelően a kollégiumi szobában 

és a beköltözéskor leltárba vett berendezési tárgyakban, eszközökben okozott károk (pl. 

elvesztett kulcsok) ellenértékét megtéríteni. 

(7) A szobákban vagy a blokkokban bekövetkező károkat, hibákat a hallgatónak haladéktalanul be 

kell jelentenie a Műszaki Osztályon. Amennyiben a hallgató a károk bejelentését elmulasztja, 

személyesen felel a károkért, még akkor is, ha azokat nem ő okozta. 

(8) A közös helyiségekben okozott kár is a hallgató felelőssége, amennyiben azt saját maga vagy 

látogatói okozták. A (7) bekezdésben szabályozott bejelentési kötelezettség erre az esetre is 

érvényes. 

(9) A hallgató köteles a szobát rendszeresen, megfelelő módon takarítani, fertőtleníteni és 

szellőztetni. 

(10) A hallgató a szoba belsőépítészeti elrendezésében, alapállapotában, illetve a leltárban a 

kollégiumi igazgató és a Műszaki Osztály hozzájárulása nélkül semmiféle változtatást nem 

eszközölhet. Amennyiben ezt mégis megteszi, az eredeti állapot visszaállításának költségei 

teljes mértékben őt terhelik. 
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4. § A kollégiumi elhelyezésért fizetett díj: 

(1) A kollégiumi férőhelyért a Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzatában meghatározott 

kollégiumi térítési díjat kell fizetni, amely az 1. § (1) bekezdésében, illetve a kollégiumi 

házirendben meghatározott szolgáltatások igénybevételének ellenértéke. A kollégiumi díjat a 

Gazdasági Hivatalban lehet befizetni, a Főépület 6. számú irodájában a pénztári nyitvatartási 

időben. 

5. § A beköltözés szabályai:  
(1) Beköltözéskor a hallgató a kollégiumi Térítési és Juttatási Szabályzat 3§-ban rögzített kaució 

megfizetésére köteles. 

(2) A kollégiumi beköltözés feltétele a jelen szerződés, a szobaleltár és az egyéb mellékletek, 

szabályzatok (pl. tűzvédelmi szabályzat) megismerésének és tudomásulvételének aláírása.  

(3) Amennyiben a hallgató a beköltözéstől számított 10 napon belül írásban semmiféle 

meghibásodást vagy a normálistól eltérő állapotot nem jelez, a Felek úgy tekintik, hogy a 

szobák átadása-átvétele a rendeltetésüknek megfelelő állapotban történt meg.  

 

6. § A kollégiumon belüli költözések (szobacserék), vendégek fogadása: 

(1) A kollégium szobáiban idegenek és/vagy hozzátartozók – a be- és kiköltözést kivéve – tartósan 

nem tartózkodhatnak, nem szállhatnak meg.  

(2) Rendkívüli esetben a kollégiumi igazgató – az érintettekkel való egyeztetést és tájékoztatást 

követően – elrendelheti a kollégisták átköltöztetését különös figyelemmel a maximálisan 2 

fő/szoba elhelyezési korlátra.  

(3) A hallgató vendéget a földszinti társalgóban 21.30 óráig fogadhat.  

(4) A hallgató szállóvendéget a Főiskola által megállapított díj ellenében fogadhat. 

(5) A kollégiumi életet a Kollégiumi Bizottság szervezi, amelyben minden bentlakó részt vehet. A 

Kollégiumi Bizottság a kollégisták együttes akarata alapján – jelen szerződésben nem 

szabályozott kérdésekben – minden kollégistára kötelező határozatot hozhat. 

 

7. § A kiköltözés 

(1) A szobákat (blokkokat) a hallgató köteles a kollégiumi jogviszony megszűnése után tisztán és 

beköltözhető állapotban a kollégiumi elhelyezést biztosító számára visszaadni (az átadáskor 

rögzített állapotnak megfelelően), valamint a beköltözéskor felvett leltárral elszámolni, a 

kulcsokat leadni. 

(2) A hallgató köteles a szobák átadásakor (visszaadásakor) jelen lenni. A kiköltözésnek a 

bentlakási szerződésben megjelölt utolsó napon 9.00 óráig meg kell történnie. A szoba 

visszaadásának időpontját a kollégiumi nevelővel kell egyeztetni.  

(3) Amennyiben a hallgató az (1) és (2) bekezdésekben megjelölt kötelezettségét nem teljesíti 

maradéktalanul, úgy a kollégiumi igazgató jogosult a szoba eredeti állapotra való 

visszaállításának, illetve a hallgató által elvégezendő munkák újbóli elrendelésére.  

 

8. § A kollégiumi jogviszony megszűnése 

(1) A hallgató a bentlakási szerződést tanév közben csak rendkívüli indokkal (betegség, ösztöndíj, 

a hallgatói jogviszony megszűnése) mondhatja fel. A szerződéstől való elállási szándékot a 

kollégiumi igazgatónak címezve írásban – a rendkívüli körülmény megjelölésével – legalább 

hat héttel a kiköltözési szándék előtt kell bejelenteni.  

(2) Amennyiben a hallgató az (1) bekezdésben leírtaktól eltérő, egyéb indokkal tanév közben 

szeretné megszüntetni kollégiumi férőhely-használati jogviszonyát, úgy az általa befizetett egy 

havi kaució díját a Főiskola visszatartja. 

(3) Abban az esetben, ha a Veszprémi Érseki Főiskola hallgatója folyamatosan vagy súlyosan 

megsérti a Kollégium Házirendjét, zavarja lakótársai nyugalmát, a Kollégiumi Bizottság 

fegyelmit indíthat ellene, és kezdeményezheti az igazgatónál, illetve a Főiskola rektoránál a 

fegyelmi vétséget elkövető kollégiumi jogviszonyának megszüntetését. 

(4) Amennyiben a külsős hallgató a jelen szerződésben foglaltakat nem teljesíti, vagy azokat 

súlyosan megsérti, és a mulasztásokat vagy vétségeket az első írásbeli figyelmeztetést 

követően sem hárítja el, a VÉF azonnali hatállyal felbontja a szerződést, és öt munkanapos 

kiköltözési határidővel elbocsátja a kollégiumból.  

(5) Azonnali hatállyal szűnik meg a szerződés akkor is, ha a hallgató nem fizette be határidőre a 

kollégiumi díjat, és ismételt felszólításra sem tesz eleget díjfizetési kötelezettségének. 



18 

 

(6) A bentlakási szerződés felmondását vagy kezdeményezését minden esetben írásban kell 

rögzíteni. 

 

9. § Módosítások, egyéb rendelkezések 

(1) Jelen bentlakási szerződés rendelkezéseit érintő módosítások csak írásban lehetségesek. 

(2) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az intézményi szabályzatok, illetve a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

(3) Jelen szerződés két eredeti példányban készült, amelyből egy példány a Főiskolát, egy példány 

a hallgatót illeti. 

 

 

Veszprém, ______év________________hó____nap 

 

 

 

 

a hallgató aláírása  rektor/kollégiumigazgató 
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3. SZ. MELLÉKLET – ÁTKÖLTÖZÉSI KÉRELEM 
 

Veszprémi Érseki Főiskola Kollégiuma 

8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. 

E-mail: trosits@vhf.hu 

Tel.: 88/542-712 

 

ÁTKÖLTÖZÉSI KÉRELEM 

 

Alulírott______________________________(szem.ig.szám:______________________, 

lakcím:___________________________________________________) kérvényezem az átköltözésem 

a ____szobából a ____szobába.  

 

Az átköltözés indoka:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Kérem, az átköltözésemet engedélyezni szíveskedjen! 

    

 

 

Az átköltözést:   engedélyezem     nem engedélyezem 

 

 

 

Veszprém, 20____év___hó___nap  

 

 

____________________________ 

kollégiumigazgató

mailto:trosits@vhf.hu
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4. SZ. MELLÉKLET – KIKÖLTÖZÉSI KÉRELEM 

 

Veszprémi Érseki Főiskola Kollégiuma 

8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. 

E-mail: trosits@vhf.hu 

Tel.: 88/542-712 

BENTLAKÁSI SZERZŐDÉS FELMONDÁSA 

 

Alulírott_______________________________________a Veszprémi Érseki Főiskola Kollégiumának 

_______szoba lakója nyilatkozom, hogy ________év____hó____nap hatállyal lemondok a 

kollégiumi férőhelyemről. 

Kiköltözés oka: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Kiköltözés menete: 

A hallgatónak kollégiumi térítési díj tartozása   VAN  NINCS 

Kollégiumi díj tartozása: ____________hónap__________________Ft 

A hallgató által egyéni károkozás     VAN  NINCS 

Egyéni károkozás:___________________________________________________________________ 

 

Kijelentem, hogy a kauciót visszakaptam:      IGEN   NEM 

Indoklás:__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Veszprém, _____év____hó____nap 

 

__________________________________ 

        kollégista aláírása 

 

 

 

 

 

 

mailto:trosits@vhf.hu
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5. SZ. MELLÉKLET – ENGEDÉLYEZŐ LAP  

 

Veszprémi Érseki Főiskola Kollégiuma 

8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. 

E-mail: trosits@vhf.hu 

Tel.: 88/542-712 

 

ENGEDÉLYEZŐ LAP 

Alulírott________________________________a Veszprémi Hittudományi Főiskola Kollégiumának 

________szoba lakója ezúton kérem, hogy szíveskedjen engedélyezni, hogy az alábbi 

tárgyakat/berendezéseket a Kollégium területére behozhassam: 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

________________________________ 

                                                                                                      hallgató aláírása  

 

 

Az alábbi eszközök / berendezések behozatalát: 

 

                                     engedélyezem                                       nem engedélyezem 

 

 

 

__________________________ 

                                                                                                   engedélyező aláírása  

 

Veszprém,______év_____hó_____nap 

 

 

 

 

mailto:trosits@vhf.hu
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6. SZ. MELLÉKLET – SZOBALELTÁR 

 
Veszprémi Érseki Főiskola Kollégiuma 
8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. 

E-mail: trosits@vhf.hu   

Tel.: 88/542-712 

Szobaleltár beköltözéskor 

Név:__________________________________________________________________Szobaszám:________ 

Berendezési tárgyak Kiadva 

(db) 

Megjegyzés 

Heverő   

Éjjeliszekrény  

Beépített szekrény  

Szekrénykulcs  

Faliszőnyeg  

Fali rács  

Íróasztal  

Irodai szék  

4 részes polcrész  

Függöny  

Sötétítő függöny  

Szemetes kosár  

Telefon  

Zuhanyfüggöny  

Asztali lámpa  

Lámpabúra  

Párna  

Paplan  

Egyéb, a hallgató által behozott berendezés:
9
 

 

 

Elismerem, hogy a fent felsorolt berendezési tárgyakat a kollégiumi leltár szerint átvettem. Tudomásul veszem, 

hogy kiköltözéskor köteles vagyok a berendezési tárgyakkal hiánytalanul elszámolni. 

 

Veszprém, _________év_____hó_____nap  

 

__________________________ 

hallgató aláírása      

                                                      
9 A hallgató a kollégium területére behozott tárgyakért és berendezésekért anyagilag felelős.  

mailto:trosits@vhf.hu
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Veszprémi Érseki Főiskola Kollégiuma 

8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. 

E-mail: trosits@vhf.hu  

Tel.: 88/542-712 

Szobaleltár kiköltözéskor  

Név:___________________________________________________________________Szobaszám:______ 

Berendezési tárgyak Vissza 

(db) 

Megjegyzés 

Heverő   

 

 

 

 

 

 

Éjjeliszekrény  

Beépített szekrény  

Szekrénykulcs  

Faliszőnyeg  

Fali rács  

Íróasztal  

Irodai szék  

4 részes polcrész  

Függöny  

Sötétítő függöny  

Szemetes kosár  

Telefon  

Zuhanyfüggöny  

Asztali lámpa  

Lámpabúra  

Párna  

Paplan  

 

 

 

A fent felsorolt berendezési tárgyakat a kollégiumi leltár szerint az illetékes személynek hiánytalanul átadtam.  

 

 

Veszprém, _________év_____hó_____nap  

 

 

________________________________ 

hallgató aláírása  

 

 

mailto:trosits@vhf.hu
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7. SZ. MELLÉKLET – KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 

 

VESZPRÉMI ÉRSEKI FŐISKOLA (VÉF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VÉF KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI 

SZABÁLYZATA 
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A Veszprémi Érseki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szervezeti és Működési Szabályzat 7/1§ 

bekezdésében rögzített jogkörében eljárva, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az 

általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

alapján a kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos térítési díjakat a rektor az alábbiak szerint állapítja 

meg. 

 

1§ Kollégiumi elhelyezés  

Rendelet 12. § (1) A kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető el. A pályázati kérelmekről a 

térítési és juttatási szabályzatban meghatározott pontozásos rendszer alapján kell dönteni. 

(2) A pontrendszer megismerését a pályázati kérelmek benyújtása előtt lehetővé kell tenni. 

(3)
 * 

 A pontrendszerben szempontként figyelembe kell venni a hallgató szociális helyzetét, 

tanulmányi teljesítményét, a hallgatói közösségért végzett munkáját, képzésének munkarendjét, a 4. § 

(4) bekezdése szerint mentesülést, valamint ha a hallgatót az Nftv. 41. § (1) bekezdése alapján a 

kollégiumi jelentkezés elbírálásánál előnyben kell részesíteni, akkor az előnyben részesítés Nftv.-ben 

meghatározott feltételének fennállását is. 

Rendelet 22. § (1) A kollégiumi férőhelyeket komfortfokozat szerint négyfokozatú skálán kell 

besorolni. 

(2) A komfortfokozat szerinti besorolás során elsődlegesen az épület állapotát, a vizesblokkokkal való 

ellátottságát és az egy helyiségben elhelyezett hallgatók számát kell figyelembe venni. Az 

intézményben alkalmazott díjakról a jelen intézményi térítési és juttatási szabályzat a 2§-ban 

rendelkezik.  

 

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. 

  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700051.kor#lbj40id1bad
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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§ Kollégiumi térítési díj 

A kollégiumi tagság egy tanévre (szeptember-június) szól. A kollégiumban 2 ágyas szobákban 

kerülnek elhelyezésre a hallgatók, így a térítési díjak is ennek megfelelően értendők.  

(1) A Főiskola hallgatói részére: 

a) Nappali tagozatos, állami ösztöndíjas hallgatók által fizetendő díj:  

14.000,- Ft/fő/hó; 

b) Nappali tagozatos, önköltséges hallgatók által fizetendő díj: 26.000,- Ft/fő/hó 

c) Levelezős hallgatók által fizetendő díj: 26.000,- Ft/fő/hó 

(2) A Főiskolával jogviszonyban nem álló hallgatók részére: 28.000,- Ft/fő/hó 

(3) Szállásdíj eseti jelleggel a Főiskolával jogviszonyban álló hallgatók részére: 

a) 1 ágyas elhelyezés esetén: 3.300,- Ft/fő/éj 

b) 2 ágyas elhelyezés esetén: 2.500,- Ft/fő/éj 

(4) Szállásdíj eseti jelleggel a Főiskolával jogviszonyban nem álló hallgatók részére: 

a) 1 ágyas elhelyezés esetén: 4.000,- Ft/fő/éj 

b) 2 ágyas elhelyezés esetén: 2.900,- Ft/fő/éj 

 

3§ Szállásdíj szállóvendégek részére 

(1) Szállásdíj szállóvendégek részére eseti jelleggel: 

a) 1 ágyas elhelyezés esetén: 5.800,- Ft/fő/éj 

b) 2 ágyas elhelyezés esetén: 4.300,- Ft/fő/éj 

c) 3 ágyas elhelyezés esetén: 3.300,- Ft/fő/éj 

+ 500,- Ft IFA  
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(2) Egy hónapnál hosszabb ideig itt tartózkodás esetén fizetendő díj 

a) 1 ágyas elhelyezés esetén: 60.000,- Ft/fő/hó 

b) 2 ágyas elhelyezés esetén: 30.000,- Ft /fő/hó 

 

4§ Egyéb, a hallgatók által fizetendő díjak: 

(1) A kollégiumba történő beköltözéskor a hallgató kauciót fizet, amelynek összege: 20.000,-Ft.  

 

5§ Záró rendelkezések 

(1) A kollégium működtetéséért felelős igazgató - a Kollégiumi Bizottsággal együttesen - évente, 

valamint a kollégiumi normatíva emelése esetén haladéktalanul gondoskodik a jelen 

kollégiumi térítési és juttatási szabályzatban foglalt térítési díj elemek és összegek 

felülvizsgálatáról, szükség esetén módosításáról.  

(2) Jelen utasítás a kihirdetése napjától lép hatályba. 

 

Veszprém, 2021. szeptember 02.  

 

 

Dr. Sebestyén József    Szőke Enikő    Trosits András 

rektor     gazdasági vezető   kollégiumigazgató 

 

 

 


