21/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás
a kollégiumi lakhatással kapcsolatosan a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben
elrendelt speciális rendelkezésekről
(módosítással egységes szerkezetben)
A Pécsi Tudományegyetem vezetése a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi
intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglalt
intézkedésekkel összhangban az alábbi speciális rendelkezéseket vezeti be a kollégiumi
lakhatásra vonatkozóan.
Az 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
szolgáltatást igénybe vevő személyre.
A kollégiumi lakhatással és a kollégiumi jogviszony szüneteltetésével kapcsolatos
rendelkezések
2.§ A kollégiumok területén minden rendezvény tilos. A kollégiumban tartózkodók kötelesek
betartani a járványügyi higiénés előírásokat.
3.§ A fennálló veszélyhelyzet idején a kollégiumi vendégforgalom és a kereskedelmi
szálláshely forgalmazás visszavonásig szünetel. Ez alól kivételt képeznek a jelen utasításban
rögzített esetek, illetve a rektori méltányosság alapján biztosított kollégiumi lakhatás esetei.
4.§ (1) A hallgatók kollégiumi jogviszonya 2020. november 15-én 16.00 órától visszavonásig
szünetel.
(2) A rektor méltányosság keretében, kérelemre a kollégiumi jogviszony szüneteltetése alól
felmentést adhat. A rektori méltányosságban részesülő hallgatók számára az egyetem
korlátozott számban férőhelyet biztosít.
(3) Rektori méltányossági kérelmet nyújthatnak be:
a) a határon túli magyar, vagy külföldi állampolgárságú hallgatók,
b) az önkéntes egészségügyi, vagy egyéb a járványügyi védekezést segítő önkéntes
tevékenységet végző hallgatók,
c) a duális képzésben részt vevő, vagy egyéb szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatók,
d) a kollégiumban karanténkötelezettségüket teljesítő hallgatók,
e) a doktoranduszként hallgatóként oktatási, kutatási tevékenységet folytató hallgatók,
f) azok a hallgatók akiknek munkahelyi, lakhatási, vagy egyéb szociális körülményei
indokolják (különös tekintettel arra, ha nem rendelkeznek a kollégiumon kívül más
lakcímmel),
g) az Egyetemmel közalkalmazotti, vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban
állók,
h) az Egyetem érdekében mással nem helyettesíthető feladatot ellátók.
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(4) A rektori méltányossági kérelem az erre szolgáló űrlapon, a Neptun tanulmányi rendszeren
keresztül elektronikus úton nyújtható be.
5.§ (1) A járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt a kollégiumi ellátást igénybe vevő hallgatók
kollégiumi díja megegyezik a bentlakási szerződésben jelzett összeggel. Az átmenetileg
felfüggesztett kollégiumi jogviszonnyal rendelkező hallgatók a járványügyi veszélyhelyzet
visszavonásáig, kérelmükre, mentesülnek a kollégiumi díj megfizetési kötelezettsége alól.
(2) A kollégiumi jogviszony felfüggesztésével mentesül a kollégiumi jogviszonnyal rendelkező
hallgató a kollégiumi díj befizetése alól. A november havi kollégiumi díj fennmaradó része
későbbi időpontban kollégiumi díjként kerül beszámításra, vagy igény alapján – a járványügyi
veszélyhelyzet végeztével – visszaigényelhető, és az igénylő számára kifizethető.
(3)1 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, valamint, hogy a kollégiumi napidíjba nem számítható be a (2)
bekezdés szerinti, már előzőleg befizetett kollégiumi havidíj.
6.§ (1) Az egészségügyi ellátásban dolgozók, az Országos Mentőszolgálat munkatársai, vagy
egyéb a veszélyhelyzetre tekintettel jogszabályban meghatározott személyek számára a
Kollégiumi Központ szállást biztosít.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt személyek részére a Kollégiumi Központ egyéni igény alapján
ellátás nélkül bruttó 2.300 Ft/nap, ellátással bruttó 4.830 Ft/nap áron biztosít szállást.
7.§ (1) A kollégiumot 2020. november 15-én 16.00 óráig el kell hagyni minden hallgatónak,
aki kérelem vagy különleges jogviszonya miatt ez alól nem mentesül.
(2) A kollégiumból kijelentkező hallgató köteles a kijelentkezés tényét a Neptun tanulmányi
rendszerben kialakított felületen regisztrálni. A felület publikálása előtt kilépő kollégisták az
online felületen visszamenőleg is regisztrálhatják a kijelentkezést.
(3) A kollégiumi jogviszony felfüggesztése idejére a szobákból nem kell kiköltözni, csupán az
oktatáshoz és a középtávú eltávozáshoz szükséges személyes tárgyakat kell onnan elvinni.
Értéktárgyakat, értékes személyes tárgyakat, kommunikációs eszközöket a szobákból el kell
távolítani.
(4) A lakóegységekben (lakóblokk és szoba) található hűtőgépeket és azok fagyasztó részeit is
le kell üríteni. A szobákban lévő elektromos eszközöket – a hűtőgép kivételével –
áramtalanítani kell.
(5) A közösségi helyiségekben fellelhető személyes tárgyakat a lakószobákba kell elhelyezni,
vagy a kollégiumból elszállítani. Nagyméretű személyes tárgy a lakóegységben, kerékpár a
kerékpártárolóban maradhat.
(6) A szobákat kitakarítva, szeméttől és romlandó áruktól mentesen kell elhagyni.
1

A (3) bekezdést beiktatta a 2020. december 1. napjától hatályos módosítás.

2

(7) A kollégiumból való kijelentkezéshez kötődő eltávozáskor a szoba és lakóblokk kulcsait, a
kollégiumi belépőkártyákat és proxy eszközöket nem szükséges leadni, de a távozás tényét a
fent említett online űrlapon jelezni kell.
A karantén férőhely igénybevétele
8. § A Kollégiumi Központ a járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt a 15/2020. rektori és
kancellári együttes utasításban leírt rendelkezések szerint hatósági karantén helyszíneként
használható férőhelyeket és tesztpozitív karantén szintet működtet.
9.§ Az egyéni egészségügyi izolációra hatóságilag kötelezett lakónak a kollégiumvezető eseti
döntése alapján kell férőhelyén maradnia, vagy onnan egy – erre a célra speciálisan előkészített
– férőhelyre átköltöznie a hatóság által előírt időtartamra.
Záró rendelkezések
10.§ (1) Jelen utasítás 2020. november 11. napján lép hatályba és visszavonásáig érvényes.
(2) A kollégiumi beköltözéssel és lakhatással kapcsolatos járványügyi megelőzés céljából
elrendelt szabályokról szóló, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 15/2020. számú
rektori és kancellári együttes utasítás továbbra is hatályban van, az utasítás rendelkezéseit a
jelen utasítással összhangban kell alkalmazni.
(3)2 Jelen utasítás módosítása 2020. december hó 1. napján lép hatályba.
Pécs, 2020. november 11.

Dr. Miseta Attila s. k.
rektor

Decsi István s.k.
kancellár

Záradék:
Az utasítás módosítása 2020. december hó 1. napjával lép hatályba.
Pécs, 2020. december 1.
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