Orbánhegy Kollégium
1126 Budapest, Orbánhegyi út 30.
Tel/Fax: 214-0926
E-mail: info@orbanhegykollegium.hu
www.orbanhegykollegium.hu / www.facebook.com/orbanhegykollegium

Tisztelt leendő kollégista!

Köszönjük, hogy érdeklődsz intézményünk iránt és reméljük, hogy hamarosan új
kollégistáink között köszönthetünk. Elöljáróban megosztanánk néhány hasznos
információt.
A Kollégium csöndes, budai környezetben található, mindössze 10 percre a Déli
Pályaudvartól és a Széll Kálmán tértől. A jó elhelyezkedés lehetővé teszi, hogy
egyszerre legyünk részei Budapest pezsgő szellemi és társasági életének, és emellett
megfelelő, nyugodt környezetben tudjunk tanulni és fejlődni.

A kollégiumi díjak az alábbiak szerint alakulnak a 2018-2019-es tanévben:

Az elhelyezés három-, illetve egyágyas szobákban történik, jelentkezés szerint
(anyagi részletek alább). Minden szobához saját fürdőszoba tartozik, van
tanulószobánk, közösségi termeink, gyors Wi-FI hálózatunk, nagy kertünk, amely
sokszor grill partik helyszíne, és egy kápolnánk is a lelki elcsendesedésre.

ÁRAINK:

• BASIC HÁRMAS: 60 000 forint/hó (hétfőtől-péntekig)
• PREMIUM HÁRMAS: 70 000 forint/hó (hétfőtől-vasárnapig + ruhamosás/tisztítás)
• BASIC EGYÉNI: 80 000 forint/hó (hétfőtől-péntekig)
• PREMIUM EGYÉNI: 100 000 forint/hó (hétfőtől-vasárnapig + ruhamosás/tisztítás)

A havidíj tartalmazza a következőket:

• Szoba bérleti díja
• Szobatakarítás minden hétköznap
• Közös termek és eszközök használata
• Rezsi
• Étkezés: reggeli, uzsonna, vacsora
• Ágynemű, törölköző (7-10 naponta cserélve)
• Wi-Fi és számítógép-használat
• Fontos: a heti egy ruhamosás/tisztítást CSAK a PREMIUM csomag tartalmazza

A havidíj NEM tartalmazza:
• Ebéd: 1000 forint/alkalom

A szállás ellátás nélküli igénybe vételére nincs lehetőség.

A szobákat tanévekre (szeptember elejétől június végéig) adjuk ki. Júliusban és
augusztusban a szobák nyári programok számára vannak fenntartva, ezért nincs
lehetőség a bérlésükre.

FIZETÉS MÓDJA

I.

Banki átutalás:
DUNA EGYESÜLET KULTURÁLIS KÖZPONTOK FEJLESZTÉSÉRE
Bankszámlaszáma:

14100457-85515049-01000004

Bank:

Sberbank Magyarország Zrt.

II. Készpénzzel a központ titkárságán.

Fizetési határidő: minden hónap 5. napjáig.

A kollégium keresztény képzést is nyújt azon diákok számára, akik szeretnének élni
ezzel a lehetőséggel. A lelki élethez kapcsolódó programokat az Opus Dei, a
Katolikus Egyház személyi prelatúrája szervezi.

A felvételi része egy személyes elbeszélgetés is, továbbá figyelembe vesszük a
jelentkező eddigi tanulmányi teljesítményét. A személyes találkozó időpontjával
kapcsolatban a jelentkezésed leadását követően mi fogunk jelentkezni.

Reméljük, hogy hamarosan megismerhetünk.

Budapest, 2018. június 1.
Üdvözlettel:

Rafael de Castro
Igazgató

