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10/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás 
a Pécsi Tudományegyetem Kollégiumainak átmeneti működésének rendjéről 

 
A Pécsi Tudományegyetem vezetése figyelemmel arra, hogy a 283/2020. (VI. 17.) Korm. 
rendelet Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi 
készültséget vezetett be, a kollégiumok biztonságos és zavartalan működtetése érdekében az 
alábbi speciális rendelkezéseket vezeti be: 
 

Utasítás hatálya 
 
1.§ (1) Az utasítás hatálya kiterjed a Pécsi Tudományegyetem Kollégiumi Központja 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 ellátást, 
vagy kereskedelmi szálláshelyet igénylő személyre. 
 

A kollégiumok látogatására vonatkozó sajátos rendelkezések 
 
2. § (1) A kollégiumok 2020. július 1. napjától szabadon látogathatók, de a kollégiumi 
személyforgalmat – eltérő intézkedésig – regisztrálni szükséges. 
 
(2) Az utasítás időbeli hatálya alatt a kollégiumi ellátásra a Szalay László Kollégium a kijelölt 
telephely. 
 
(3) A járványügyi készültség visszavonásáig minden kollégiumi épületben legalább egy, és 200 
főnél nagyobb kollégiumban pedig 200 lakónként egy izolációs helyiséget (karanténszobát) 
készenlétben kell tartani. 
 
(4) A vendég fogadására a lakószobában van lehetőség abban az esetben, ha a vendég megfizeti 
a napi kereskedelmi szállásdíjat az 1/2018-as kancellári utasításnak megfelelően. 
 
(5) Kereskedelmi szálláshely 2020. augusztus 15. napjáig legfeljebb 50 fős csoportok részére 
adható ki. Ezt követően - amennyiben szigorúbb járványügyi intézkedések bevezetésére nem 
kerül sor - 50 fő feletti csoportok fogadása is engedélyezett. 
 

Díjak 
 

3. § (1) Az utasítás hatálya alatt a Kollégiumi Központ az 1/2018. számú kancellári utasítás 1. 
számú mellékletének megfelelően biztosít ellátást a PTE hallgatók részére, azzal hogy párok 
esetén az összeköltözés engedélyezett. A térítési díjak ennek megfelelően: 

a) a szállásdíj összege alapszolgáltatásban 30. 000 Ft/hó/fő, 
b) a takarítással és fogyóanyagok biztosításával (szappan, wc papír, stb.) a vonatkozó 
utasításban rögzített szolgáltatási díjjal emelt összeg, azaz 47. 000 Ft/hó/fő. 

 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” 
elnevezésű ösztöndíjprogramban résztvevő hallgatók számára az 1/2018. számú kancellári 
utasítás 5. § alapján megállapított kedvezményes szállásdíj és szolgáltatási díj együttes összege 
20. 000 Ft/hó/fő. 
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Záró rendelkezések 

 
4. § Az utasítás 2020. július 2. napján hatályba és 2020. augusztus 31. napján hatályát veszti. 
 
 
Pécs, 2020. július 2.  
 
 
 

Dr. Miseta Attila s. k.  
rektor 

Jenei Zoltán  
kancellár 

 
 helyett eljárva: 

 
 Bogár Tamás s. k.  
 informatikai igazgató 

 
 


