
4/2018. (V. 17.) kancellári utasítás 

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Kollégiumában a 2018/2019-es tanévre 

vonatkozó kollégiumi díj havi összegének, valamint a Kollégium komfortfokozat szerinti 

besorolásának megállapításáról 

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13/A. § (1) bekezdésében, valamint a 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és 

Működési Rendjének 34. § (1) bekezdés p) pontjában, 40. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint 

56. § (5) bekezdésében megállapított jogkörömben eljárva a Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Egyetem Bartók Béla Kollégiuma (a továbbiakban: Kollégium) férőhelyeinek az 51/2007. (III. 

26.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti komfortfokozatát, valamint a 2018/2019-es 

tanévre a Kollégium férőhelyenkénti havi díját az alábbiak szerint állapítom meg. 

 

A kancellári utasítás célja 

1. § 

Az utasítás célja, hogy a vonatkozó hatályos jogszabályokban és a kapcsolódó belső 

szabályozásokban, valamint a hallgatói önkormányzattal kötött megállapodásban foglaltak 

figyelembevételével meghatározza a Kollégium férőhelyeinek komfortfokozatát, amely alapján 

a kollégiumi férőhelyek havi díja megállapítható, továbbá célja, hogy megállapítsa a 

2018/2019-es tanévre a férőhelyenkénti havi díjak összegét. 

 

Az utasítás hatálya 

2. § 

(1) A komfortfokozati besorolás hatálya a Kollégiumra terjed ki. 

(2) Az utasításban megállapított kollégiumi díj a 2018/2019-es tanévre a Kollégiumba felvett, 

államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatókra terjed ki. 

 

A komfortfokozat és a havi díj 

3. § 

(1) A kollégiumi férőhelyeket a négyfokozatú skála szerint az épület állapotára és 

vizesblokkokkal való ellátottságra tekintettel, valamint az egy helyiségbe elhelyezett hallgatók 

számát figyelembe véve az I. kategóriába sorolom. 

(2) A kollégiumi férőhelyek férőhelyenkénti havi díját a 2018/2019-es tanévre 9300,- Ft, azaz 

kilencezer-háromszáz forint összegben állapítom meg. 

 

Záró rendelkezések 

4. § 

(1) Az utasítás 2018. május 17. napján lép hatályba, és azt a 2018/2019-es tanévre kell 

alkalmazni. 

(2) 2018. augusztus 31-én hatályát veszti a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla 

Kollégiumának a 2017/18-as tanévre vonatkozó kollégiumi díj havi összegének valamint a 

Kollégium komfortfokozat szerinti besorolásának megállapításáról szóló 6/2017. (V. 17.) 

kancellári utasítás. 

(3) 2019. augusztus 31-én hatályát veszti a jelen kancellári utasítás. 

 

Budapest, 2018. május 17. 

  
 Szentgyörgyvölgyi László Zoltán 
 kancellár 
 sk. 


