A Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási Szabályzata (PTE SZMSZ 6. számú melléklet)

12. SZÁMÚ MELLÉKLETE
A kollégiumok által biztosított alapszolgáltatások1
a) ágy,
b) személyes használatú tanulóasztal, szék, ruhásszekrény,
c) paplan, párna,
d) fürdőhelyiségek, illemhelyek,
e) évi két alkalommal a kollégium épületének nagytakarítása,
f) évi egy alkalommal az egészségügyi helyiségek higiéniai festése,
g) szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal az épület rovar- és kártevő mentesítése,
h) hűtőgéphasználat (25 l/ fő hűtőtérfogattal),
i) hideg- és melegvíz-használati lehetőség,
j) főzési és ételmelegítési lehetőség (25 főre 1 darab 1000 Wattos főzőlap),
k) tanulószoba, egyidejűleg a férőhelyek 5%-ának megfelelő számú, de legalább 3 főnyi tanulóhely a
tanulószobában, úgy kialakítva, hogy egy tanulóhelyre legalább 2 m² alapterület, asztal- és
székhasználat legyen biztosítva
l) elektromos áram
- a kollégium alapfeladatainak (pl. közterületek, vizesblokkok, konyhák, mosókonyhák, tanulószobák
stb.) ellátásához szükséges áramellátás,
- a kollégiumi szobákban a hűtőgépek, hajszárítók és a 200 W alatti elektromos teljesítményű nem
hőfejlesztő eszközök (tv, videó, kávé- és teafőző, villanyborotva, szórakoztató elektronikai eszközök,
kis fogyasztású háztartási eszközök) használatához szükséges áramellátás (a világítás 100 W alatti
teljesítményű fogyasztókkal), férőhelyenként legalább 1 db csatlakozóval,
- hallgatói tulajdonú számítógépek használatának áramellátása,
m) fűtési idényben (a távfűtésre vonatkozó helyi szabályozás szerinti mértékű) fűtés,
n) férőhelyenként 1 db internet-hozzáférési végpont vagy vezeték nélküli kapcsolódási
lehetőség, minimálisan a kollégiumi férőhelyszáma 5%-ának megfelelő számú, de legalább 3
számítógépes munkaállomás, ahol minden számítógép internetelérése és ezen keresztül a könyvtár
elektronikus szolgáltatásainak hozzáférhetősége biztosított;

A 12. számú mellékletet elfogadta a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2019.
december 1. napjától.
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o) a hallgatók ki és beléptetésekor a szükséges ellenőrzéseket elvégző éjjel-nappali portaszolgálat vagy
beléptető rendszer,
p) közös használatú helyiségek és vizesblokkok takarítása,
q) liftekkel felszerelt épületben azok üzemeltetése,
r) lehetőség szerint hallgatónként min. 7 m² nettó lakóterület, közösségi és tanulóhelyiség, úgy, hogy a
közös légtérben (lakóterületenként) elhelyezhető hallgatók száma legfeljebb 4 fő legyen,
s) mosási és vasalási lehetőség biztosítása: 50 férőhelyenként legalább 1 db 5 kg ruha mosóteljesítményű
automata mosógép és legalább 1 darab vasalóállvány,
t) a legalább 100 férőhelyes kollégiumi telephely esetében az OTÉK előírásai szerint akadálymentesített
bejárat és akadálymentes közlekedés, továbbá az OTÉK szerinti felvonó, korlátlift vagy emelőlap,
valamint 100 férőhelyenként 1 db akadálymentesített férőhely, valamint akadálymentesített
fürdőhelyiség és illemhely.

Záradék:
Jelen mellékletet a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén 196/2019. (11.28.) számú határozatával
fogadta el. A melléklet 2019. december 1. napján lép hatályba.
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