4a. számú melléklet

Hallgatók által fizetendő alapszolgáltatásokon túli díjak
A Budapesti és Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ……………………………………………
kollégiumában a bentlakási megállapodásban foglaltakon túli, alapszolgáltatásokon felüli egyes egyéb
szolgáltatások díjkötelesek. Az alábbi mellékletben meg nem határozott díjak összegét a Kollégiumok Osztály
igazgatója állapítja meg a KHK elnökkel egyetértésben és hozza nyilvánosságra a félév regisztrációs hetének
első napjáig.
A fenti kategóriába sorolható:
-

edzőterem használata

-

éjszakai vendégfogadás

A fentebb említett módon meghatározott díjak a Neptun rendszerben kerülnek kiírásra a hallgatónak.
Továbbá szintén díjköteles, amennyiben a lakó saját kötelességeinek nem tesz eleget:
-

szoba kényszertakarítása

-

kényszerkiköltöztetés (ki-, illetve átköltözési időszak be nem tartásából eredően)

-

szobai felszerelések cseréje a hallgató gondatlanságának köszönhetően

-

éjszakai vendégfogadás bejelentésének elmulasztása

Ha a szoba állapota kényszertakarítás elrendelését igényli, az esetben a lakó számára a KO által a félév
kezdetén meghatározott díjat kell kiróni a Neptun rendszerben. A kényszertakarítás szükségességét a
gondnok és/vagy a vezető mentor állapítja meg. A hallgató által gondatlanságból elkövetett károkozás
esetében, mely az adott berendezési tárgy cseréjét vonja maga után, kiróható összeg megegyezik a
berendezési tárgy értékével. Amennyiben a hallgató által fogadott vendég éjszakai bennmaradását nem
jelzik a megfelelő időben, akkor ezután az éjszakai vendégfogadás összegén felül a vendégfogadó további
díjat köteles fizetni. Bennalvás esetében ajánlott ágynemű használata, melyet a portán lehet kérni.
Amennyiben viszont a vendég vagy fogadója azt nem hozza vissza, a fogadó további büntetést köteles
fizetni. Az utóbbi díjak összegét a KO és a KHK elnök megállapodása tartalmazza. Ezen büntetéseket a
portás köteles rögzíteni és azokat a hallgatónak aláírásával el kell ismernie.
Emellett késedelmi díj szedhető a következő lehetőségek megengedett időtartamon túli használatáért:
Felszerelés
mosógép használat
vasaló kölcsönzés
porszívó használat
takarítófelszerelés használata

Megengedett időtartam
4 óra
1 óra
1 óra
1 óra

A fenti felszerelések megengedett időtartamon túli használata esetén a hallgató számára 500Ft / fél óra
késedelmi díj róható ki a Neptun rendszeren keresztül. A késést a portás köteles rögzíteni és a hallgató azt
aláírásával elismerni.

Megnevezés

Típus

Összeg

Szárítógép használata

szolgáltatási díj

díjtalan

Éjszakai vendégfogadás*

szolgáltatási díj

KO igazgató és KHK elnök megállapodása szerint, de
legalább 500 Ft

Edzőterem használata

szolgáltatási díj

KO igazgató és KHK elnök megállapodása szerint

Szoba kényszertakarítása

büntetés

KO igazgató és a KHK elnök megállapodása szerint,
de legalább 2500 Ft
KO igazgató és a KHK elnök megállapodása szerint,
de legalább 2500 Ft

Kényszerkiköltöztetés
Bútorcsere

büntetés

a károkozás mértékének megfelelően

Éjszakai vendégfogadás bejelentésének
elmulasztása**

büntetés

KO igazgató és a KHK elnök megállapodása szerint,
de legalább 500 Ft

Ágynemű késői visszaszolgáltatása

büntetés

KO igazgató és KHK elnök megállapodása szerint, de
legalább 1000 Ft

Mosógép használata

kollégiumi kártya

Vasaló kölcsönzés

kollégiumi kártya

Porszívó kölcsönzés

kollégiumi kártya

Takarítófelszerelés használata

kollégiumi kártya

*Az

éjszakai vendégfogadás esetében a Kari Hallgatói Képviselet a GMF Kollégiumok Osztállyal egyetértésben 7 napot
határozhat meg, amikor eltekint az vendégfogadás díjától. Ezeket a dátumokat a KHK elnöke minden félév első hetének végéig
jelzi a KO igazgatójának. Minden vendég minden hónapban max. 8 éjszakát tölthet a kollégiumban.
Amennyiben egy vendég kimerítette a 8 bent tölthető éjszakát és még egyszer a kollégiumban alszik a büntetés díja első
alkalommal 2500 Ft, második alkalommal 5000 Ft és onnantól számítva egy hónapig nem vehet fel vendégkártyát.
** Ez a büntetés akkor róható ki, a vendégfogadónak, ha nem teszik meg a bejelentést az éjszakai benntartózkodásáról hajnali 1
óráig.

