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Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzat  

 

7. számú melléklet 

 

MEGÁLLAPODÁS A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMAINAK 

BESOROLÁSÁRÓL ÉS A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ KOLLÉGIUMI 

TÉRÍTÉSI DÍJ ÖSSZEGÉRŐL 
  
amely létrejött a Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4., intézményi azonosító: 

FI58544, továbbiakban: Egyetem) rektora, Dr. Miseta Attila, valamint kancellárja, Jenei Zoltán továbbá 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzata (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4., képviseli: Koltai Arnold elnök, 

továbbiakban: EHÖK) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. 

 

A megállapodás célja 

 

1. A megállapodás célja, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő 

egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 

rendelkezéseinek megfelelően, a Kormányrendeletben megfogalmazott szempontok alapján az Egyetem 

kezelésében lévő kollégiumokat azok komfortfokozata alapján megfelelő kategóriákba sorolja és 

megállapítsa a 2019/2020. tanévben a hallgatók által fizetendő kollégiumi térítési díjat. 

 

 

Az Egyetem kezelésében lévő egyes kollégiumok komfortfokozatának és a hallgatók által 

fizetendő térítési díjak meghatározása 

 

2. A Felek együttesen felmérve az Egyetem kezelésében lévő kollégiumok állapotát, a kollégiumok által 

a hallgatóknak nyújtott szolgáltatásokat és azok színvonalát, a kollégiumok által a hallgatók számára 

biztosított életkörülményeket – különös tekintettel az egy hallgatóra jutó lakóterületre és a 

vizesblokkokkal való ellátottságra – az egyes kollégiumok komfortfokozata alapján a kollégiumokat 

egybehangzó szándékkal az alábbi kategóriákba sorolják és a hallgatók által fizetendő térítési díjakat az 

alábbiak szerint állapítják meg. 

 

2. 1. A Szántó Kollégium „A” és „C” épülete a hallgatókra jutó lakóterület, a vizesblokkok állapota, 

valamint az épület állapota, összességében a férőhelyek komfortfokozata alapján a IV. kategóriába kerül 

besorolásra. Az állami ösztöndíjas, az állami részösztöndíjas valamint az államilag támogatott hallgatók 

esetén a fizetendő térítési díj összege 17 475 Ft, az önköltséges és költségtérítéses hallgatók által 

fizetendő térítési díj összege 18 000 Ft. 

 

2. 2. A Szántó Kollégium „D” épülete a hallgatókra jutó lakóterület, a vizesblokkok állapota, valamint 

az épület állapota, összességében a férőhelyek komfortfokozata alapján a II. kategóriába kerül 

besorolásra. Az állami ösztöndíjas, az állami részösztöndíjas valamint az államilag támogatott hallgatók 

által fizetendő térítési díj összege 11 650 Ft, az önköltséges és költségtérítéses hallgatók által fizetendő 

térítési díj összege 16 000 Ft. 

 

2. 3. A Szalay László Kollégium a hallgatókra jutó lakóterület, a vizesblokkok állapota, valamint az 

épület állapota, összességében a férőhelyek komfortfokozata alapján a I. kategóriába kerül besorolásra. 

Az állami ösztöndíjas, az állami részösztöndíjas valamint az államilag támogatott hallgatók által 

fizetendő térítési díj összege 9 320 Ft, az önköltséges és költségtérítéses hallgatók által fizetendő térítési 

díj összege 18 000 Ft. 

 
2. 4. A Jakabhegyi Kollégium a hallgatókra jutó lakóterület, a vizesblokkok állapota, valamint az épület 

állapota, összességében a férőhelyek komfortfokozata alapján az I. kategóriába kerül besorolásra. Az 
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állami ösztöndíjas, az állami részösztöndíjas valamint az államilag támogatott hallgatók által fizetendő 

térítési díj összege 9 320 Ft, az önköltséges és költségtérítéses hallgatók által fizetendő térítési díj 

összege 18 000 Ft.  

A Jakabhegyi Kollégiumban található két férőhelyes lakószobák a IV. kategóriába kerülnek besorolásra. 

Az állami ösztöndíjas, az állami részösztöndíjas valamint az államilag támogatott hallgatók esetén a 

fizetendő térítési díj összege 17 475 Ft, az önköltséges és költségtérítéses hallgatók által fizetendő 

térítési díj összege 18 000 Ft. 

 

2. 5. A Laterum Kollégium a hallgatókra jutó lakóterület, a vizesblokkok állapota, valamint az épület 

állapota, összességében a férőhelyek komfortfokozata alapján az I. kategóriába kerül besorolásra, az 

állami ösztöndíjas, az állami részösztöndíjas valamint az államilag támogatott hallgatók által fizetendő 

térítési díj összege 9 320 Ft. Az önköltséges és költségtérítéses hallgatók által fizetendő térítési díj 

összege 12 000 Ft. 

 

2. 6. A Balassa János Kollégium a hallgatókra jutó lakóterület, a vizesblokkok állapota, valamint az 

épület állapota, összességében a férőhelyek komfortfokozata alapján az I. kategóriába kerül besorolásra. 

Az állami ösztöndíjas, az állami részösztöndíjas valamint az államilag támogatott hallgatók által 

fizetendő térítési díj összege 9 320 Ft, az önköltséges és költségtérítéses hallgatók által fizetendő térítési 

díj összege 12 000 Ft. 

 

2. 7. A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar szekszárdi Kollégiuma a 

hallgatókra jutó lakóterület, a vizesblokkok állapota, valamint az épület állapota, összességében a 

férőhelyek komfortfokozata alapján az I. kategóriába kerül besorolásra. Az állami ösztöndíjas, az állami 

részösztöndíjas valamint az államilag támogatott hallgatók által fizetendő térítési díj összege 9 320 Ft, 

az önköltséges és költségtérítéses hallgatók által fizetendő térítési díj összege 12 000 Ft. 

 

2. 8. Az Egészségtudományi Kar szombathelyi Kollégiuma a hallgatókra jutó lakóterület, a 

vizesblokkok állapota, valamint az épület állapota, összességében a férőhelyek komfortfokozata alapján 

a I. kategóriába kerül besorolásra. Az állami ösztöndíjas, az állami részösztöndíjas valamint az államilag 

támogatott hallgatók által fizetendő térítési díj összege 9 320 Ft, az önköltséges és költségtérítéses 

hallgatók által fizetendő térítési díj összege 12 000 Ft. 

 

2. 9. Az Egészségtudományi Kar zalaegerszegi kollégiumai a hallgatókra jutó lakóterület, a 

vizesblokkok állapota, valamint az épületek állapota, összességében a férőhelyek komfortfokozata 

alapján az I. kategóriába kerülnek besorolásra. Az állami ösztöndíjas, az állami részösztöndíjas valamint 

az államilag támogatott hallgatók által fizetendő térítési díj összege 9 320 Ft, az önköltséges és 

költségtérítéses hallgatók által fizetendő térítési díj összege 12 000 Ft. 

 

2. 10. Az Egészségtudományi Kar kaposvári Kollégiuma a hallgatókra jutó lakóterület, a 

vizesblokkok állapota, valamint az épület állapota, összességében a férőhelyek komfortfokozata alapján 

a I. kategóriába kerül besorolásra. Az állami ösztöndíjas, az állami részösztöndíjas valamint az államilag 

támogatott hallgatók által fizetendő térítési díj összege 9 320 Ft, az önköltséges és költségtérítéses 

hallgatók által fizetendő térítési díj összege 12 000 Ft. 

 

2. 11. A Boszorkány úti Kollégium a hallgatókra jutó lakóterület, a vizesblokkok állapota, valamint az 

épület állapota, összességében a férőhelyek komfortfokozata alapján a III. kategóriába kerül besorolásra. 

Az állami ösztöndíjas, az állami részösztöndíjas valamint az államilag támogatott hallgatók esetén a 

fizetendő térítési díj összege 13 980 Ft, az önköltséges és költségtérítéses hallgatók által fizetendő 

térítési díj összege 16 500 Ft. 

 

2. 12. A Damjanich Kollégium a hallgatókra jutó lakóterület, a vizesblokkok állapota, valamint az 

épület állapota, összességében a férőhelyek komfortfokozata alapján a IV. kategóriába kerül 

besorolásra. Az állami ösztöndíjas, az állami részösztöndíjas valamint az államilag támogatott hallgatók 

esetén a fizetendő térítési díj összege 17 475 Ft, az önköltséges és költségtérítéses hallgatók által 

fizetendő térítési díj összege 18 000 Ft. 
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2. 13. A Hunyor Vendégház és Diákszálló a hallgatókra jutó lakóterület, a vizesblokkok állapota, 

valamint az épület állapota, összességében a férőhelyek komfortfokozata alapján a III. kategóriába kerül 

besorolásra. Az állami ösztöndíjas, az állami részösztöndíjas valamint az államilag támogatott hallgatók 

esetén a fizetendő térítési díj összege 13 980 Ft, az önköltséges és költségtérítéses hallgatók által 

fizetendő térítési díj összege 18 000 Ft. 

 

 

 

Záró rendelkezések 

 

3. 1. A Felek az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a lakhatási támogatás 10 %-ának erejéig keretet 

képeznek annak érdekében, hogy a hallgató a szociális helyzetére való tekintettel, egyedi kérelmére a 

kollégiumi díj befizetésének kötelezettsége alól mentesülhessen. A keretből történő igénylés, valamint 

a keret felhasználásának rendjét az EHÖK határozza meg. 

 

3. 2. Az EHÖK gondoskodik arról, hogy a hallgatók a megállapodásban foglaltakról, különösen az egyes 

férőhelyek után fizetendő kollégiumi díjak mindenkor hatályos összegéről, valamint a 3. 1. pontban 

foglalt keret igénybevételének lehetőségéről tudomást szerezzenek. 

  

4. 1. A megállapodásban foglalt kategóriák és térítési díjak a 2019/2020. tanévre érvényesek. 

 

4. 2. A megállapodásnak a diákszállói szolgáltatási díjak nem képezik tárgyát. 

 

5. A Felek kijelentik, hogy a Kormányrendeletben foglalt kötelezettségüknél fogva 2020. május 30. 

napjáig a kollégiumok állapotát, a kollégiumok komfortfokozatát felülvizsgálják, a vizsgálat eredménye 

alapján közös megállapodásukban a kollégiumokat komfortfokozatuk alapján kategóriákba sorolják és 

megállapítják a 2020/2021. tanévben fizetendő kollégiumi térítési díjakat. 

 

6. A megállapodás a Szenátus jóváhagyásával válik érvényessé. 

 

 

 

 ……………………………  …………………………… 

 Dr. Miseta Attila  Jenei Zoltán  

 rektor  kancellár  

 

 

 

  …………………………………………………………………. 

  Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

  képviseli: Koltai Arnold elnök  

 

 

Záradék: 

 

A megállapodást a Szenátus 2019. május 23-ai ülésén elfogadta. 

 


