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15/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás 
a kollégiumi beköltözéssel és lakhatással kapcsolatos járványügyi megelőzés céljából 

elrendelt szabályokról 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
Az utasítás hatálya 

 
1. § (1) Az utasítás hatálya kiterjed a Pécsi Tudományegyetem Hallgatói Szolgáltatási 
Központja1 által működtetett valamennyi kollégiumra és szálláshelyre (továbbiakban: 
kollégium). 
 
(2) Az utasítás személyi hatálya kiterjed a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) 
polgáraira, továbbá valamennyi a Kollégium területén tartózkodó, illetve kollégiumi 
szolgáltatást igénybe vevő személyre. 

 
A kollégiumi beköltözésre, a személyforgalomra és az lakhatással kapcsolatos 

egészségügyi feltételekre vonatkozó rendelkezések 
 

2. § (1) A kollégiumokban kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket 
nem mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat. 
(2)2 
 
3. §3  

 
A járványügyi okokból elrendelt izolációra vonatkozó rendelkezések 

 
4. §4   
5. §5  

Díjak 
 

6.§ (1)6 A kollégiumi karantén szolgáltatás díjszabása a következő: 
a) Kollégiumi jogviszonnyal rendelkező hallgató részére, ellátással:   3 430 Ft/nap  
b) Kollégiumi jogviszonnyal rendelkező hallgató részére, ellátás nélkül:  1 900 Ft/nap  

 
c) Kollégiumi jogviszonnyal nem rendelkező hallgató részére, ellátással:  5 930 Ft/nap  
d) Kollégiumi jogviszonnyal nem rendelkező hallgató részére, ellátás nélkül:  3 400 Ft/nap  

 
e) Dolgozó részére, ellátással:        4 830 Ft/nap 
f) Dolgozó részére, ellátás nélkül:        2 300 Ft/nap 

 
g) PTE-vel jogviszonyban nem álló igénylő részére, ellátással:   7 130 Ft/nap 
h) PTE-vel jogviszonyban nem álló igénylő részére, ellátás nélkül:  4 600 Ft/nap 

 
i) Alapszolgáltatáson felül igényelt ágyneműcsere:     950 Ft/alk. 

 
1 Módosította a 2021. október 1. napjától hatályos módosítás. 
2 Hatályon kívül helyezte a 2020. október 22. napjától hatályos módosítás. 
3 Hatályon kívül helyezte a 2021. szeptember 27. napjától hatályos módosítás. 
4 Hatályon kívül helyezte a 2021. szeptember 27. napjától hatályos módosítás. 
5 Hatályon kívül helyezte a 2021. szeptember 27. napjától hatályos módosítás. 
6 A módosítás 2020. október 22. napjától hatályos. 
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(2)7 A fenti díjszabásban foglalt szolgáltatás a higiénés cikkek (folyékony szappan, wc papír) 
pótlását és az ágyneműcserét (a fertőzött textil mosatásra vonatkozó szabályok alapján) is 
tartalmazza. Az ellátással igényelt karantén szolgáltatás napi háromszori étkezést (hideg reggeli 
és vacsora, meleg ebéd) tartalmaz.  
 
(3) A kollégiumi jogviszonnyal rendelkező, kollégiumi lakhelyén (vagy annak megfelelő 
minőségű más kollégiumi férőhelyen) karanténban tartózkodó hallgató a kollégiumi díjfizetés 
alól nem mentesül. 
 
(4) A hatósági házi, vagy az önkéntes karantén ideje alatt kollégiumi lakhatási szerződést 
felmondani nem lehet.  
 
(5)8 Indokolt esetekben, igénylés alapján a Hallgatói Szolgáltatási Központ kollégiumi ügyekért 
felelős vezetője9 a karantén szolgáltatás költségeinek megtérítése alól – indokolt és írásba 
foglalt döntésével – részben vagy egészben mentesítheti a szolgáltatás igénybe vevőt. 
 
(6)10 A veszélyhelyzet idején a kollégiumi ellátást rektori méltányosság alapján, néhány napos 
időintervallumban igénybe vevő hallgató részére 2.300 forint/fő/nap térítési díjú kollégiumi 
szállás biztosítható – „kollégiumi díj (naponkénti)” térítési jogcímen – azzal, hogy a hallgató 
által adott hónapban fizetendő napidíjak összege nem haladhatja meg a rá irányadó havi 
kollégiumi díj összegét. 
 
(7) Az egészségügyi ellátásban dolgozók, az Országos Mentőszolgálat munkatársai, vagy egyéb 
a veszélyhelyzetre tekintettel jogszabályban meghatározott személyek számára egyéni igény 
alapján ellátás nélkül bruttó 2.300 Ft/nap, ellátással bruttó 4.830 Ft/nap áron biztosítható 
szállás. 
 

Egyéb rendelkezések 
 
7. §11  
8. §12 
 

Záró rendelkezések 
 
9. § (1) Jelen utasítás 2020. augusztus 31. napján lép hatályba és visszavonásáig érvényes. 
 
(2) Jelen utasítással egyidejűleg a Pécsi Tudományegyetem Kollégiumainak átmeneti 
működésének rendjéről szóló 10/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás hatályát 
veszti. 
 

 
7 A módosítás 2020. október 22. napjától hatályos. 
8 Beiktatta a 2020. október 22. napjától hatályos módosítás. 
9 Módosította a 2021. október 1. napjától hatályos módosítás. 
10 A 6. § (6)-(7) bekezdéseit beiktatta a 2021. szeptember 27. napjától hatályos módosítás. 
11 Hatályon kívül helyezte a 2021. szeptember 27. napjától hatályos módosítás. 
12 Hatályon kívül helyezte a 2021. szeptember 27. napjától hatályos módosítás. 
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(3)13 Jelen utasítás módosítása 2020. október hó 22. napján lép hatályba. Az utasítás 6. § (1)-
(2) bekezdéseiben a kollégiumi karantén szolgáltatás díjszabását érintő változások a 2020. 
október 22. napjától megkezdett karantén szolgáltatások esetén érvényesek. 
 
(4)14 Jelen utasítás 8/2021. számú rektori és kancellári együttes utasítással történő módosításai 
2021. szeptember 27. napjától hatályosak, kivéve az 1. § (1) és a 6. § (5) bekezdésben a 
Kollégiumi Központ szervezetét érintő változások miatt átvezetett módosítások, amelyek 2021. 
október 1. napjától hatályosak. 
 
Pécs, 2020. augusztus. 31. 
 

Dr. Miseta Attila s. k. Jenei Zoltán s. k.  
rektor kancellár 

 
Záradék:  
Az utasítás módosítása 2020. október hó 22. napjával lép hatályba. 
 
Pécs, 2020. október 21. 
 

 
 
Záradék:  
Az utasítás módosításai 2021. szeptember 27. napjától hatályosak, kivéve az 1. § (1) és a 6. § 
(5) bekezdésben a Kollégiumi Központ szervezetét érintő változások miatt átvezetett 
módosításokat, amelyek 2021. október 1. napjától lépnek hatályba. 
 
Pécs, 2021. szeptember 27. 
 
 
 
 

 
 

 
13 Beiktatta a 2020. október 22. napjától hatályos módosítás. 
14 Beiktatta a 2021. szeptember 27. napjától hatályos módosítás. 

Dr. Miseta Attila s. k.  
rektor 

Decsi István s. k. 
kancellár 

Dr. Miseta Attila s. k.  
rektor 

Decsi István s. k. 
kancellár 


