
 

 

 

Pályázati kiírás  

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Központi Kollégiumi Bizottsága 
(továbbiakban: Bizottság) a PTE SZMSZ 6. számú melléklete a Térítési és Juttatási Szabályzat 
(továbbiakban: TJSZ) 35. §-ában foglaltakra figyelemmel a 2022/2023-as tanév 
vonatkozásában az alábbi pályázatot írja ki felsőéves hallgatók kollégiumi ellátásra. 

 

Pályázatot nyújthat be mindenki, aki az Egyetemre felvételt nyert, akinek az esetében az 
Egyetem az átvételét lehetővé tevő döntést hozott, akinek az esetében az Egyetem 
vendéghallgatói jogviszonyt engedélyező döntést hozott, illetve aki az Egyetemmel hallgatói 
jogviszonyban áll (továbbiakban: hallgató), függetlenül attól, hogy milyen szakra, milyen 
munkarend szerint nyújtotta be felvételi kérelmét, átvételi kérelmét, a vendéghallgatói 
jogviszony során milyen tanulmányokat fog folytatni, illetve milyen szakon, milyen munkarend 
szerint létesített az Egyetemmel hallgatói jogviszonyt. [TJSZ 35. §,(3) bekezdés]  
 

A pályázatok elbírálása a TJSZ 38. § (1) bekezdése alapján az alábbi szempontok 
figyelembevételével történik: 

a) szociális helyzet,  

b) tanulmányi eredmények,  

c) közösségi munka,  

d) a hallgató képzésének munkarendje,  

e) jelen szabályzat 54. § (6) bekezdése szerint mentesülés, 

f) az Nftv. 41. § (1) bekezdése szerinti előnyben részesítés. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az egyéb, TJSZ-ben meghatározott jogcímeken való jelentkezés külön 
eljárásban kerül elbírálásra, azonban a hallgatóknak e jogcímek esetén is szükséges pályázati 
kérelmüket a Neptun felületén és papíralapon benyújtani! A fenntartott férőhelyek azon 
hallgatók között kerülnek kiosztásra, akik az EHÖK szakbizottságának hatáskörébe tartozó 
jogcímek egyikén sem nyertek kollégiumi elhelyezést.  
  

A pályázatokat elektronikusan 2022. április 27. (szerda) 12:00 óra és 2022. május 16. (hétfő) 
16:00 óra 1 között lehetséges benyújtani a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül. 

 

Az elektronikusan benyújtott pályázati űrlapot a jelentkezés érvényesítéséhez kinyomtatva, 
aláírva, a szükséges papíralapú mellékletekkel együtt el kell juttatni az EHÖK Ügyfélszolgálati 
Irodájába!  

 

                                                 
1 A Központi Kollégiumi Bizottság 2022. 05. 11-én módosította elektronikus úton meghozott döntésével. 



 

 

 

Amennyiben a hallgató nem csatolta papíralapon a szükséges dokumentumokat, az EHÖK 
szakbizottsága a jelentkezést a rendelkezésre álló adatok és dokumentumok alapján bírálja el. 
 

Dokumentumok beérkezési határideje: 

2022. május 17. (kedd) 16:00 óra 2 
 

Postai feladás esetén vegye figyelembe a postázás idejét! 
A késve érkezett pályázatokat nem tudjuk befogadni! 

Postára adási határidő: 2022. május 16. (hétfő) (elsőbbségivel) 3 
 

Postai cím: 
PTE EHÖK 

7622, Pécs Vasvári Pál utca 4. 
(Postai feladás esetén kérjük, a borítékra írja rá a kérvényazonosító számát, illetve a 

„Kollégiumi pályázat” jeligét!) 
 
Az elektronikus pályázati űrlap elérhető a www.neptun.pte.hu címen az ügyintézés, 
kollégiumi jelentkezés menüpont alatt. 
 
Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt részletesen tanulmányozza a pályázathoz tartozó 
kitöltési útmutatót, mely a http://pte.hu/hallgatoi_szabalyzatok_nyomtatvanyok oldalon 
érhető el. 
 
A pályázat Neptunban történő benyújtását követően a Neptun rendszer által generált 
adatlapot (a „Kollégiumi jelentkezés” menüpont alatt, az adott kérvény sorában szürke plusz 
ikonra kattintva, a „Megtekintés” menüpont alatt érhető el) a szükséges aláírást követően, a 
csatolandó mellékletekkel együtt kérjük a megadott határidőre az EHÖK Ügyfélszolgálati 
Irodán leadni, vagy postai úton elküldeni az alábbi címre: PTE EHÖK 7622, Pécs Vasvári Pál 
utca 4.  
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül ennek 
elmulasztása esetén! 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat helyes és teljes körű kitöltése és az igazolási rendnek 
megfelelő dokumentumok csatolása, a szociális helyzet és egyéb körülmények teljes körű 
ismeretének fényében a pályázó felelőssége, a Bizottság tagjaitól/gyakornokaitól kapott 
információk tájékoztató jellegűek, azok nem helyettesítik a pályázati kiírás és a hatályos 
kitöltési útmutató megismerését. 

                                                 
2 A Központi Kollégiumi Bizottság 2022. 05. 11-én módosította elektronikus úton meghozott döntésével. 
3 A Központi Kollégiumi Bizottság 2022. 05. 11-én módosította elektronikus úton meghozott döntésével. 
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Felhívjuk a figyelmet, hogy önhibán kívüli dokumentum pótlásra javasolt a Rendszeres 
Szociális Ösztöndíj és Alaptámogatás Pályázati Űrlap és Kitöltési Útmutató 5. sz. melléklete, 
„Kérelem önhibán kívüli dokumentum pótláshoz” használata, amelyet a pályázati anyaggal 
együtt a személyes leadási határidőig benyújtani szükséges. 
 
Hiánypótlásra legkésőbb 2022. május 20. 12:00 óráig van lehetőség. 
 
A pályázó által alá nem írt, késve leadott pályázatokat a Bizottságnak nem áll módjában 
elfogadni! 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fellebbezési eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!  
 
Amennyiben az űrlap kitöltése során kérdése merül fel, forduljon a Pályázati és 
Esélyegyenlőségi Bizottság tagjaihoz vagy írjon a palyazatok.ehok@pte.hu címre! 
 
 

Pécs, 2022. április 27.  

 

  Kovács Bettina sk. 
  elnök 
 Központi Kollégiumi Bizottság 
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