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Kollégiumi Szabályzata

2016.
2018. június 22. napjától hatályos változat

A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.
CCIV. törvény, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendeletben
(továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján az Egyetemen működő kollégiumok működési
rendjének, valamint a kollégiumi tagsági jogviszony létrejöttének és tartalmának meghatározása
érdekében az alábbi szabályzatot alkotja.
I. Általános rendelkezések
A szabályzat hatálya
1. § (1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetemre felvételt nyert, valamint az Egyetemmel
hallgatói jogviszonyban álló személyekre (továbbiakban: hallgató), az Egyetemmel közalkalmazotti,
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyekre.
(2)1 2A szabályzat területi hatálya kiterjed valamennyi az Egyetemen működő kollégiumra:
a) PTE Jakabhegyi Kollégium (Pécs, Jakabhegyi út 8.)
b) PTE Boszorkány úti Kollégium (Pécs, Boszorkány u. 2.)
c) PTE Szalay László Kollégium (Pécs, Breuer Marcell sétány 2.)
d) PTE Szántó Kollégium (Pécs, Szántó K. J. u. 1/b.)
e) Balassa János Kollégium (Pécs, Jakabhegyi út 6.)
f) Damjanich Kollégium (Pécs, Damjanich u. 30.)
g) Hunyor Vendégház és Diákszálló (Pécs, Jurisics Miklós u. 16.)
h) ETK Laterum kollégium (Pécs, Hajnóczy út 37-39.),
i) ETK Kollégium Kaposvár (Kaposvár, Szent Imre u. 14/B.)
j) ETK Kollégium Szombathely (Szombathely, Jókai ú. 14.)
k) ETK Kollégium Zalaegerszeg „A” (Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 33.)
l) ETK Kollégium Zalaegerszeg „B” (Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 23.)
m) KPVK Szekszárdi kollégium (Szekszárd, Mátyás király u. 3.)
(3) 3A szabályzat hatálya kiterjed az Egyetemen működő azon szakkollégiumokra, amelyek kollégiumi
elhelyezést is nyújtanak a tagjaik számára.
A kollégium
2. § (1) A kollégiumok az Egyetem a hallgatók elhelyezését, lakhatási feltételeinek biztosítását célzó,
jelen szabályzatban meghatározott szolgáltatásokat nyújtó szervezeti egységei.
(2) A kollégiumok a rendelkezésre álló eszközeik és működési rendjük révén elősegítik a hallgatók
tanulmányai zavartalan folytatását, keretet biztosítanak a művelődéshez, a szabadidő tartalmas
eltöltéséhez, valamint a testedzéshez és az egészséges életmódra történő neveléshez. A kollégiumok
lehetőséget biztosítanak tagjai önképzéséhez, tehetségük kibontakoztatásához, ápolja és fejleszti a
kollégiumi hagyományokat.
(3) A kollégiumok elláthatják a felsőfokú tanulmányok megkezdését elősegítő felkészítés feladatait,
részt vehetnek a felsőfokú képzésben, és szakkollégiumként is működhetnek.
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(4)4 5A kollégiumok komfortfokozatuk alapján meghatározott kategóriákba tartoznak. A
komfortfokozatba sorolás szempontjait jelen szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza. A kollégiumok
kategóriába sorolásáról, valamint a fizetendő kollégiumi térítési díjakról szóló, a kancellár, a rektor és
az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: EHÖK) között kötött megállapodást az Egyetem
térítési és juttatási szabályzatának (továbbiakban: TJSZ) a melléklete tartalmazza.
(5) Az Egyetemen működő kollégiumokat a Kancellária Műszaki Szolgáltatási Igazgatósága vagy az
Egyetemmel fennálló megállapodás alapján gazdasági társaság (továbbiakban együtt üzemeltető)
üzemelteti.
A kollégiumokkal összefüggésben működő testületek, személyek
3. § (1) A kollégiumok működését koordináló egyetemi szintű szerv az Egyetemi Kollégiumi Bizottság,
amely a Szenátus állandó bizottsága. Összetételét, működését, feladat– és hatáskörét az Egyetem
Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képező szabályzat állapítja meg.
(2)6 A kollégiumi felvételi eljárásban részt vevő, a felvételi jelentkezéseket első fokon elbíráló szervek
az EHÖK szakbizottságai. Összetételüket, működésüket, feladat- és hatáskörüket az EHÖK
Küldöttgyűlése határozza meg.
(3) A kollégiumokban a hallgatói érdekképviseletet ellátó szervek a Kollégiumi Diákbizottságok. A
Kollégiumi Diákbizottságok összetételéről, működéséről, feladat és hatásköréről EHÖK Alapszabálya
rendelkezik.
(4)7 A kollégiumokkal kapcsolatos hallgatókat érintő, jelen szabályzatban meghatározott feladatokat az
EHÖK látja el együttműködve a kollégiumokkal kapcsolatos feladatok ellátásában részt vevő kari
szervezeti egységekkel és a Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság (továbbiakban: MSZI) kijelölt
munkatársaival.
(5) Az Egészségtudományi Karon működő kollégiumok esetében a kar szervezeti és működési
szabályzata 48/A. §-ban meghatározott feladatokat a kollégium igazgató látja el.

II.
A kollégiumi férőhelyek elosztása és feltöltése
4. § (1) 8 Az Egyetem kollégiumi férőhelyeit a szakkollégiumok számára fenntartott férőhelyek, a
megyei, illetve települési önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján biztosítandó férőhelyek, az
EHÖK kezelésében fenntartott férőhelyek, az elsőéves külföldi hallgatók számára elkülönített
férőhelyek, valamint a rektor által betölthető férőhelyek kivételével az Egyetem karai között kell
felosztani.
(2) 9A kollégiumi férőhelyek karok közötti felosztásakor figyelemmel kell lenni a karok és a
kollégiumok földrajzi elhelyezkedésére, valamint a hallgatói igényekre. A karok közötti felosztást az
EHÖK Küldöttgyűlése hagyja jóvá, figyelembe véve az egyes karok aktív hallgatói létszámát valamint
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az egyes karokról beérkezett pályázatokat. Az 1500 fő alatti aktív hallgatói létszámmal rendelkező karok
számára biztosított férőhely keretszám nem lehet alacsonyabb, mint a hallgatói férőhelyek 5%-a, míg az
1500 vagy afeletti aktív hallgatói létszámmal rendelkező karok számára biztosított férőhely keretszám
nem lehet alacsonyabb, mint a hallgatói férőhelyek 10%-a. A létszám megállapításához a márciusi
statisztikai adatokat kell figyelembe venni. E keretszámoktól abban az esetben lehet eltérni, amennyiben
az adott karról a minimum keretnél alacsonyabb számú pályázat érkezett be.
(3)10 11 12A kollégiumi férőhelyek elosztásáról a tanév kezdetét megelőzően, minden év május 31.
napjáig az EHÖK javaslatára a Szenátus dönt. Az előterjesztés – amely az Egyetemi Kollégiumi
Bizottsággal együttműködve kerül kidolgozásra – tartalmazza
a) az egyes kollégiumokban a rektor által betölthető férőhelyek számát (továbbiakban: rektori
keret),
b) az egyes kollégiumokban a szakkollégiumok számára fenntartott férőhelyek számát,
c)13 az egyes kollégiumokban biztosított hallgatói férőhelyek számát,
d) a megyei, illetve települési önkormányzatokkal kötött megállapodások alapján biztosítandó
férőhelyek számát,
e) az egyes kollégiumokban az elsőéves külföldi hallgatók számára elkülönített férőhelyek
számát,
f) az EHÖK számára biztosítandó központi férőhelyek számát,
g) a vendégszobák számát.
(4) A (3) bekezdés f) pont alapján az EHÖK számára biztosított férőhelyek száma nem haladhatja meg
az összes kollégiumi férőhely 5 %-át. A férőhelyek kiosztása során az EHÖK a rendes kollégiumi
felvételi eljárásban rögzített szempontok alapján köteles eljárni, férőhelyet csak a rendes eljárás során
pályázatot benyújtó, de elhelyezést nem nyert hallgató kaphat.
(5) A szakkollégiumok esetében a szakkollégium férőhelyeinek kari férőhelykeretből történő
elkülönítéséről a Kari Tanács – több kar által alapított szakkollégium esetében az érintett karok tanácsai
– a kari hallgatói önkormányzat egyetértése mellett határoz. A Szenátus által az EHÖK egyetértésével
alapított szakkollégium esetében a szakkollégiumot megalapító szenátusi határozatban a férőhelyek
biztosításáról is rendelkezni kell.
(6)14 A kollégiumi férőhelyek feltöltése jelentkezés alapján – a (8) és (9) bekezdésben meghatározott
férőhelyek kivételével – a TJSZ-ben meghatározott felvételi eljárás alapján történik. A kollégiumi
férőhelyek feltöltését, a férőhelyek koordinálását, valamint a férőhelyekkel történő gazdálkodást a
kollégiumi felvételi eljárások során és a felvételi eljárások lezárulását követően az EHÖK
szakbizottságai végzik.
(7) 15Az Egyetemen tanulmányokat folytató és kollégiumi elhelyezés iránti pályázatot benyújtott
elsőéves külföldi hallgatókat a (3) bekezdés e) pontjában meghatározott férőhelykeret terhére kell
elhelyezni.
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(8) 16Az Egyetem jelen szabályzat 1. § (2) bekezdésében meghatározott kollégiumokban a Szenátus és
az EHÖK egyetértése mellett a megyei, illetve települési önkormányzatok férőhelyigényeinek
kielégítése céljából, az önkormányzattal kötött megállapodás alapján férőhelyet létesíthet, különíthet el.
Ezen esetekben a vonatkozó megállapodás alapján a férőhely feltöltésének joga az önkormányzatot illeti
meg. A feltöltés szabályait és a férőhelyre jogosultakat az érintett önkormányzat határozza meg azzal,
hogy a férőhelyek csak az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személyekkel tölthetők fel.
(9) Az összes férőhelykeret legfeljebb 5 %-a felett, mint rektori keret felett a rektor rendelkezik. A
rektori keretbe tartozó férőhelyeket a rektor méltányossági jogkörében eljárva osztja fel.
(10)17 A fel nem töltött kollégiumi férőhelyek vendégszobaként használhatók az EHÖK-kel történt
egyeztetést követően.

III.
A kollégiumi tagsági jogviszony
5. § (1)18 A kollégiumi tagsági jogviszony a sikeres kollégiumi felvételi eljárást záró határozat alapján
a bentlakási szerződéssel jön létre. A kollégiumi tagsági jogviszony egy tanévre szól, a bentlakási
szerződésben megjelölt időpontban szűnik meg. A bentlakási szerződés tartalmát az Egyetemi
Kollégiumi Bizottság határozza meg.
(2) Az EHÖK a kollégiumba felvételt nyert hallgatót köteles tájékoztatni a kollégiumi beköltözésre
meghatározott időpontokról. A hallgató az Egyetemmel a beköltözéskor bentlakási szerződést köt.
Amennyiben a hallgató a beköltözésre meghatározott időpontokban nem tud a kollégiumba beköltözni,
ezt a beköltözési időszak első napjáig írásban köteles jelezni az EHÖK felé. Amennyiben a hallgató ezt
elmulasztja és a beköltözéskor a férőhelyét nem foglalja el, úgy férőhelyre való jogosultsága a
beköltözési időszak első napjától számított nyolcadik munkanapon megszűnik. Az a hallgató, aki
későbbi beköltözési szándékát írásban jelezte az EHÖK felé, kollégiumi férőhelyét a beköltözési időszak
első napjától számított 20. napig foglalhatja el, ennek elmulasztása a férőhelyre való jogosultság
megszűnését eredményezi.
(3) A kollégiumi tagsági jogviszony megszűnik
a) a bentlakási szerződésben megjelölt határidő lejártával,
b) hallgatói jogviszony megszűnésével vagy szünetelésével,
c) a kollégiumból kizáró fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével,
d) ha a hallgató kollégiumi elhelyezését a bentlakási szerződésben meghatározott fizetési hátralék
miatt − a hallgató eredménytelen felszólítása és szociális helyzetének vizsgálata után −
megszüntetik, a megszüntetésről hozott döntés jogerőre emelkedésének napján,
e) ha a hallgató – a bentlakási szerződésben meghatározott módon és határidőn belül – kollégiumi
tagságáról írásban lemond, továbbá a kiköltözéshez szükséges dokumentumokat kitöltötte, a
nyilatkozatban megjelölt napon,
f) ha a hallgatót másik kollégium átvette, az átvétel napján.
(4) A kollégiumi tagsági jogviszony megszűnését követően a hallgató a bentlakási szerződésben és a
házirendben maghatározott határidőn belül és módon köteles a kollégiumból kiköltözni.
A kollégiumi tagsági jogviszonyból fakadó jogok és kötelezettségek
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6. § (1) A kollégiumban elhelyezést nyert hallgató joga, hogy
a) emberi méltóságát tiszteletben tartsák,
b) személyiségi jogait, ezen belül különösen személyisége szabad kibontakoztatásához való jogát,
önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez való jogát tiszteletben tartsák,
feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem korlátoz másokat, e jogainak érvényesítése nem
veszélyezteti saját és társai, valamint a kollégium alkalmazottai egészségét, testi épségét,
c) szabadon véleményt nyilváníthasson minden a kollégium működését érintő kérdésről
d) teljes körű és tárgyilagos tájékoztatást kapjon a személyét érintő kérdésekről, hozzájusson a
jogai gyakorlásához szükséges információkhoz,
e) javaslattal éljen, kérdést intézzen a kollégium vezetőihez és arra legkésőbb 30 napon belül
érdemi választ kapjon,
f) vallási, világnézeti meggyőződését, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozását tiszteletben
tartsák, és azt kifejezésre juttathassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik
jogszabályba, nem sérti mások hasonló jogait és nem korlátozza mások tanuláshoz való jogának
érvényesülését,
g) levelezéshez, lakhatáshoz való jogát tiszteletben tartsák,
h) térítésmentesen igénybe vegye a kollégiumban rendelkezésére álló alapszolgáltatásokat jelen
szabályzat 1. számú mellékletében foglaltak szerint,
i)közvetlenül vagy képviselő útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, a
kollégium irányításában,
j) jogai megsértése estén eljárást indítson.
(2) A kollégiumban elhelyezést nyert hallgató kötelessége, hogy
a) megismerje és megtartsa a kollégiumok működésére, a kollégiumi tagsági jogviszonyra
vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályzatok és egyéb vonatkozó dokumentumok, valamint
a bentlakási szerződés rendelkezéseit,
b) megtartsa a kollégium helyiségei, a kollégiumokhoz tartozó területek használati rendjét a jelen
szabályzat 3. számú mellékletét képező házirendet, a rábízott eszközöket az előírásoknak
megfelelően kezelje, óvja a kollégium létesítményeit, felszereléseit, óvja saját és társai testi
épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket,
c) tiszteletben tartsa a kollégium alkalmazottai és hallgatótársai emberi méltóságát,
d) a kollégiumi térítési díjat a TJSZ és a bentlakási szerződés szerinti határidőn belül és módon
megfizesse,
e) a kollégiumi tagsági jogviszonnyal összefüggő jogait és kötelességeit személyesen gyakorolja,
így kollégiumi férőhelyét másra át nem ruházhatja.
(3) A hallgatói jogviszonyhoz fűződő további jogosítványokat és kötelezettségeket az Egyetem
szervezeti és működési szabályzata és mellékletei tartalmazzák.
7. § (1) Az Egyetem és a hallgatók között létrejött eltérő megállapodás hiányában a hallgató
jogutódjaként az Egyetem szerzi meg a tulajdonjogot - a szellemi alkotások kivételével - minden olyan,
a birtokába került dolog felett, amelyet a hallgató állított elő kollégiumi tagsági jogviszonyából eredő
kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi
és egyéb feltételeket az Egyetem biztosította. A hallgatót díjazás illeti meg, ha az Egyetem a tulajdonába
került dolog értékesítésével, hasznosításával bevételre tesz szert. A megfelelő díjazásban a hallgató és
az Egyetem külön, írásba foglalt megállapodásban állapodik meg, ha alkalomszerűen, egyedileg
elkészített dolog értékesítéséből, hasznosításából származik a bevétel. Az oktatás keretében, az oktatási
folyamat részeként, rendszeresen elkészített dolog esetén a megfelelő díjazást a teljes képzési
folyamatban részt vevők által végzett tevékenység - költségekkel csökkentett - bevétele terhére, a
hallgató teljesítményének figyelembe vételével kell megállapítani.
(2) Ha a hallgató által az (1) bekezdésben meghatározottak alapján előállított dolog szellemi alkotás, az
(1) bekezdésben meghatározottakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szellemi alkotásnak az
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Egyetem részére történő átadására a munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban létrehozott
szellemi alkotás munkáltató részére történő átadására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
IV.
A kollégiumi együttélés szabályai, a kollégiumok működési rendje
8. § (1) A kollégiumi beköltözésre az EHÖK által meghatározott időszakban van lehetőség az 5. § (2)
bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. A rendes felvételi eljáráson kívül kollégiumi elhelyezést
nyert hallgatók esetében a kollégiumi beköltözésre a felvételről szóló határozat kézhezvételétől
számított 15. napig kerülhet sor.
(2) A hallgató a beköltözéskor köteles a házirendet, a kollégium tűzvédelmi és balesetvédelmi szabályait
és a kollégium működésére vonatkozó fontosabb információkat tartalmazó dokumentumokat
megismerni, kollégiumi tartózkodása alatt az abban foglaltakat betartani.
(3) A kollégium szobáinak berendezési tárgyait szobaleltár tartalmazza, amelyet a hallgatónak a
beköltözéskor át kell adni, a hallgató pedig aláírásával igazolja, hogy a szobaleltáron található tárgyak
valóban rendelkezésre állnak és egyben vállalja, hogy azokat rendeltetésüknek megfelelően használja,
azokkal a kollégiumi tagsági jogviszonya megszűnésekor elszámol és az azokban bekövetkezett
károkért jelen szabályzatban, valamint az Egyetem hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzatában
meghatározott mértékben és módon felel. Az átadás-átvétel során a Kollégiumi Diákbizottság és az
üzemeltető képviselője járnak el.
(4) A hallgató a szobaleltárban szereplő berendezési tárgyakon kívül saját berendezési tárgyait a
kollégiumba beviheti a házirend betartása mellett, köteles azonban ezen eszközöket az üzemeltető által
kijelölt személynek bejelenteni. A kollégiumba csak az érintésvédelmi és szabványossági
követelményeknek megfelelő eszközök vihetők be. A saját berendezési tárgyak által okozott kárért a
hallgató felel.
(5) A kollégiumokban kizárólag a kollégiumi tagsági jogviszonnyal rendelkező hallgatók, valamint a
vendégeik tartózkodhatnak. A hallgatók vendégeket a házirendben meghatározott szabályok szerint
fogadhatnak.
(6) A hallgatók a kollégiumok közösségi helyiségeit használhatják, azonban társaik nyugalmát,
tanulmányaik zavartalan folytatásához szükséges feltételeket a házirendben maghatározott módon
kötelesek mindenkor megtartani.
(7) A hallgatók kötelesek a szobákat rendszeresen és megfelelő módon takarítani, tisztítani, rendben
tartani. A közösségi helyiségek és berendezéseik takarítása és karbantartása az üzemeltető feladata.

V.
A kollégiumban elhelyezést nyert hallgatók fegyelmi és kártérítési felelőssége
9. § (1) Ha a hallgató a kollégiumi elhelyezésével, kollégiumi tagsági jogviszonyával összefüggő
kötelezettségeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi
büntetésben részesíthető az Egyetem hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzata alapján.
(2)19 Amennyiben a kollégiumi tagsággal nem összeegyeztethető magatartás tapasztalható a
kollégiumon belül, azt az MSZI-nek, a kollégium üzemeltetőjének vagy a Kollégiumi Diákbizottságnak
19
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kell bejelenteni, amelyek kötelesek a bejelentés vagy saját észlelése alapján a fegyelmi vétség alapos
gyanúját írásban jelezni a fegyelmi eljárás megindítására jogosult személy és az EHÖK részére.
(3) Ha a hallgató a kollégiumi tagsági jogviszonyával összefüggésben a kollégiumot üzemeltető
gazdasági társaságnak jogellenesen kárt okoz, a hallgató a Polgári Törvénykönyv szerint felel. A
hallgató kártérítési felelősségére az Egyetem hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzatában foglalt
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. A hallgatónak okozott kárra vonatkozóan az Egyetem
hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzatában foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni,
azzal, hogy amennyiben a kollégiumot üzemeltető gazdasági társaság a hallgatónak jogellenesen kárt
okoz, a Polgári Törvénykönyv szerint felel.
VI.
A kollégiumi térítési díj
10. § (1) A kollégiumi tagsági jogviszonnyal rendelkező hallgatók a kollégiumi elhelyezésért kollégiumi
térítési díjat fizetnek a TJSZ-ben foglalt rendelkezések alapján.
(2) A kollégiumi térítési díjat a lakhatási feltételek biztosításáért és az ahhoz kapcsolódó, a
rendeltetésszerű használatot biztosító alapszolgáltatásokért kell megfizetni. A kollégiumok az
alapszolgáltatásokon felül többletszolgáltatásokat is nyújthatnak, amelynek igénybevételéről a hallgató
dönt. A többletszolgáltatások igénybevételének feltételeit és az azokért fizetendő díjat az üzemeltető az
EHÖK egyetértésével állapítja meg.
(3)20 A kollégiumi térítési díjak mértékét a kollégiumok komfortfokozata alapján minden év május 30.
napjáig a kancellár, a rektor és az EHÖK között a TJSZ szerint létrejött megállapodásban kell
meghatározni.
(4) A hallgató díjfizetési kötelezettsége a szobaleltár Kollégiumi Diákbizottság általi ellenőrzésével, a
kulcs leadásával és a kollégiumi kijelentkezéshez szükséges dokumentumok kitöltésével szűnik meg.
Bármelyik feltétel nem teljesülése a díjfizetési kötelezettség fennmaradását vonja maga után.
(5) A kollégiumi térítési díjak felhasználásával, a beszedett kollégiumi díjak elosztásával kapcsolatos
további rendelkezéseket a TJSZ tartalmazza.
VII.
Az üzemeltető
11. § (1) A kollégiumok rendeltetésszerű működtetéséért az üzemeltető felelős. Amennyiben a
kollégiumot az Egyetemmel kötött megállapodás alapján külső gazdasági társaság üzemelteti, az
üzemeltető köteles a vonatkozó jogszabályok, hatályos egyetemi szabályzatok, valamint az
üzemeltetésre kötött megállapodásban foglaltak alapján eljárni.
(2) Az üzemeltető köteles
a) biztosítani, hogy a kollégium az Egyetem szabályzataival, célkitűzéseivel összhangban, a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően működjön,
b) köteles betartani és betartatni a vonatkozó jogszabályokat, valamint egyetemi és kari
szabályzatokat,
c)21 köteles együttműködni az EHÖK-kel, valamint a kollégiumi hallgatói érdekképviseleti
szervekkel,
20
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A módosítást a Szenátus 2016. december 15-i ülésén fogadta el. Hatályos 2016. december 15. napjától.
A módosítást a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2017. május 01. napjától.

-8-

d) végrehajtani a Szenátus, valamint az egyéb egyetemi döntéshozó szervek kollégiumra
vonatkozó rendelkezéseit,
e) a kollégiumi hallgatói érdekképviseleti szervvel együttműködve gondoskodni arról, hogy a
kollégiumban lakók minden őket érintő lényeges tényről, a kollégiumi tagsági jogviszonyukból
származó jogaikról és kötelezettségeikről tudomást szerezzenek,
f) az Egyetem hallgatóinak fegyelmi felelősségére vonatkozó hallgatói fegyelmi és kártérítési
szabályzat rendelkezéseit betartva, a kollégiumi tagsági jogviszonnyal összefüggésben felmerülő
fegyelmi vétség vagy károkozás alapos gyanúja esetén azt haladéktalanul jelezni az EHÖK-nek,
valamint a fegyelmi eljárás megindítására jogosultnak,
g) a jogszabályban, valamint jelen szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott
alapszolgáltatásokat, valamint a kollégium komfortfokozatának megfelelő szolgáltatásokat
folyamatosan biztosítani.

VIII.
A kollégiumi tagsági jogviszonnyal összefüggő adatok nyilvántartása, kezelése
12. § (1)22
(2) A kollégiumi tagsági jogviszonnyal összefüggésben a Kollégiumi Diákbizottság az alábbi adatokat
tartja nyilván és kezeli:
a) a hallgató személyes adatai: neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakóhelye, személyi
igazolvány szám,
b) tanulmányi rendszer azonosító,
c) a kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos adatok:
– kollégium neve, a férőhely adatai (emelet és szoba száma),
– a kollégiumi tagsági jogviszonynak a felvételről szóló döntésben meghatározott kezdő és
befejező időpontja,
– a beköltözés időpontja,
– a kollégiumi tagsági jogviszonyban bekövetkezett változások: átköltözés másik szobába,
– a kollégiumi tagsági jogviszony megszűnésének időpontja, kiköltözés dátuma,
– kollégiumi térítési díj fizetésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
(3) A kollégiumi tagsági jogviszonnyal összefüggésben az EHÖK az alábbi adatokat tartja nyilván és
kezeli:
a) a hallgató személyes adatai: neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakóhelye, állampolgársága
elérhetőségei,
b) a hallgató tanulmányaival összefüggő adatok (kar, szak, tanulmányi rendszer azonosító),
c) a kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos adatok:
– kollégium neve, a férőhely adatai (emelet és szoba száma),
– a kollégiumi tagsági jogviszonynak a felvételről szóló döntésben meghatározott kezdő és
befejező időpontja,
– a beköltözés időpontja,
– a kollégiumi tagsági jogviszonyban bekövetkezett változások: átköltözés másik szobába,
– a kollégiumi tagsági jogviszony megszűnésének időpontja, kiköltözés dátuma,
– kollégiumi térítési díj fizetésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

22
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(4) A kollégiumi tagsági jogviszonnyal összefüggésben minden további adat csak az érintett
hozzájárulásával kezelhető.
(5) A jelen szakaszban meghatározott adatok frissítése az EHÖK feladata. A hallgató az adataiban
bekövetkezett változást köteles haladéktalanul, de legkésőbb a változástól számított 8 napon belül
bejelenteni az EHÖK részére.
IX.
Átmeneti és záró rendelkezések
13. § Az Egyetemnek a legalább 100 férőhelyes kollégium esetében legkésőbb 2018. szeptember 1-ig
biztosítania kell az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet (továbbiakban 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 kialakítását.
14. § Az Egyetem köteles minden tanév kezdetéig a szabályzatot angol nyelven közzétenni.
15. § (1) Jelen szabályzat a Szenátus által történő elfogadás napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az
Egyetem 2006. június 22. napján elfogadott Kollégiumi Szabályzata hatályát veszti.
Pécs, 2016. június 23.

Dr. Bódis József
rektor

Jenei Zoltán
kancellár

Záradék:
Jelen szabályzatot a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2016. június 23-ai ülésén elfogadta.
A szabályzat módosítását a Szenátus 2016. december 15-i ülésén 189/2016. (12.15.) számú
határozatával fogadta el. A módosítások a Szenátus általi elfogadás napján lépnek hatályba.
Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén fogadta el. A módosítások 2017.
május 1. napján lépnek hatályba.
Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2017. május 25-ei ülésén fogadta el. A módosítások 2017.
május 26. napján lépnek hatályba.
Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2018. június 21-ei ülésén fogadta el. A módosítások 2018.
június 22. napján lépnek hatályba.

Dr. Bódis József
rektor

Jenei Zoltán
kancellár
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1. számú melléklet
A kollégiumok által biztosított alapszolgáltatások
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 kollégium férőhelyszáma 5%-ának megfelelő számú, de legalább 3
számítógépes munkaállomás, ahol minden számítógép internetelérése és ezen keresztül a könyvtár
elektronikus szolgáltatásainak hozzáférhetősége biztosított;
o) a hallgatók ki és beléptetésekor a szükséges ellenőrzéseket elvégző éjjel-nappali portaszolgálat vagy
beléptető rendszer,
p) közös használatú helyiségek és vizesblokkok takarítása,
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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.
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2. számú melléklet
Az Egyetem kollégiumainak komfortfokozat alapján történő kategóriába sorolása23
A kollégiumok kategóriába sorolásánál figyelembe veendő szempontok
Szempont

Megvalósulás
I.
X

Kategória
II. III.
X
X
X

közös használatú
egyedi használatú (szobánként
vagy kétszobánként egy
komplett vizesblokk)
Férőhelyek
3 főnél több/szoba
X
3 fő vagy annál
X
X
X
kevesebb/szoba
Épület állapota
10 éven belül nem felújított*
X
X
10 éven belül felújított, épült
X
X
* Felújítás minden olyan beruházás, amely a kollégium összértékéhez képest
meghatározó költségráfordítás során a kollégium komfortfokozatát növeli. A
kollégium állagmegőrzését célzó ráfordítások nem minősülnek felújításnak.
Vizesblokk
(mosdó+WC+
zuhanyozó)

IV.
X

X

X

24

A kollégiumok komfortfokozat alapján történő kategóriába sorolásáról és a hallgatók által fizetendő
kollégiumi térítési díjak összegéről az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, a kancellár és a rektor között
létrejött megállapodás rendelkezik. A megállapodás egy tanévre szól, a következő tanévre szóló
megállapodás megkötése előtt a kollégiumok állapotát felül kell vizsgálni és a kollégiumokat
kategóriákba kell sorolni, valamint meg kell határozni a hallgatók által fizetendő kollégiumi térítési
díjakat. A megállapodás a Szenátus jóváhagyásával válik érvényessé.
25
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A módosítást a Szenátus 2017. május 25-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2017. május 26. napjától.
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2017. május 25-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályát veszti: 2017.
május 26. napján.
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