
 

 

 

 

 

Tájékoztató a Pécsi Tudományegyetem kollégiumaiban tervezetten fizetendő havi 

térítési díjakról a 2022/2023-as tanév vonatkozásában 

 

A Szántó Kollégium „A” és „C” épülete a hallgatókra jutó lakóterület, a vizesblokkok 

állapota, valamint az épület állapota, összességében a férőhelyek komfortfokozata alapján a VI. 

kategóriába kerül besorolásra. Az állami ösztöndíjas, az állami részösztöndíjas, valamint az 

államilag támogatott hallgatók esetén a fizetendő térítési díj összege 20.000 Ft, az önköltséges 

és költségtérítéses hallgatók által fizetendő térítési díj összege 25.000 Ft. 

 

A Szántó Kollégium „D” épülete a hallgatókra jutó lakóterület, a vizesblokkok állapota, 

valamint az épület állapota, összességében a férőhelyek komfortfokozata alapján a II. 

kategóriába kerül besorolásra. Az állami ösztöndíjas, az állami részösztöndíjas, valamint az 

államilag támogatott hallgatók által fizetendő térítési díj összege 13.500 Ft, az önköltséges és 

költségtérítéses hallgatók által fizetendő térítési díj összege 18.500 Ft. 

 

A Szalay László Kollégium a hallgatókra jutó lakóterület, a vizesblokkok állapota, valamint 

az épület állapota, összességében a férőhelyek komfortfokozata alapján a V. kategóriába kerül 

besorolásra. Az állami ösztöndíjas, az állami részösztöndíjas, valamint az államilag támogatott 

hallgatók által fizetendő térítési díj összege 18.000 Ft, az önköltséges és költségtérítéses 

hallgatók által fizetendő térítési díj összege 23.000 Ft. 

 

A Jakabhegyi Kollégium a hallgatókra jutó lakóterület, a vizesblokkok állapota, valamint az 

épület állapota, összességében a férőhelyek komfortfokozata alapján az V. kategóriába kerül 

besorolásra. Az állami ösztöndíjas, az állami részösztöndíjas, valamint az államilag támogatott 

hallgatók által fizetendő térítési díj összege 18.000 Ft, az önköltséges és költségtérítéses 

hallgatók által fizetendő térítési díj összege 23.000 Ft. 

 

A Jakabhegyi Kollégiumban található két férőhelyes lakószobák a VI. kategóriába kerülnek 

besorolásra. Az állami ösztöndíjas, az állami részösztöndíjas, valamint az államilag támogatott 

hallgatók esetén a fizetendő térítési díj összege 20.000 Ft, az önköltséges és költségtérítéses 

hallgatók által fizetendő térítési díj összege 25.000 Ft. 

 

A Boszorkány úti Kollégium a hallgatókra jutó lakóterület, a vizesblokkok állapota, valamint 

az épület állapota, összességében a férőhelyek komfortfokozata alapján a IV. kategóriába kerül 

besorolásra. Az állami ösztöndíjas, az állami részösztöndíjas, valamint az államilag támogatott 

hallgatók esetén a fizetendő térítési díj összege 16.500 Ft, az önköltséges és költségtérítéses 

hallgatók által fizetendő térítési díj összege 21.500 Ft. 

 

A Laterum Kollégium a hallgatókra jutó lakóterület, a vizesblokkok állapota, valamint az 

épület állapota, összességében a férőhelyek komfortfokozata alapján az III. kategóriába kerül 

besorolásra. Az állami ösztöndíjas, az állami részösztöndíjas, valamint az államilag támogatott 

hallgatók által fizetendő térítési díj összege 15.000 Ft, az önköltséges és költségtérítéses 

hallgatók által fizetendő térítési díj összege 20.000 Ft. 

 

A Balassa János Kollégium a hallgatókra jutó lakóterület, a vizesblokkok állapota, valamint 

az épület állapota, összességében a férőhelyek komfortfokozata alapján az II. kategóriába kerül 

besorolásra. Az állami ösztöndíjas, az állami részösztöndíjas, valamint az államilag támogatott  



 

 

 

 

 

hallgatók által fizetendő térítési díj összege 13.500 Ft, az önköltséges és költségtérítéses 

hallgatók által fizetendő térítési díj összege 18.500 Ft. 

 

A Balassa János Kollégiumban található egy férőhelyes lakószobák a IV. kategóriába kerülnek 

besorolásra. Az állami ösztöndíjas, az állami részösztöndíjas, valamint az államilag támogatott 

hallgatók esetén a fizetendő térítési díj összege 16.500 Ft, az önköltséges és költségtérítéses 

hallgatók által fizetendő térítési díj összege 21.500 Ft. 

 

A Szekszárdi Kollégium a hallgatókra jutó lakóterület, a vizesblokkok állapota, valamint az 

épület állapota, összességében a férőhelyek komfortfokozata alapján az I. kategóriába kerül 

besorolásra. Az állami ösztöndíjas, az állami részösztöndíjas, valamint az államilag támogatott 

hallgatók által fizetendő térítési díj összege 12.000 Ft, az önköltséges és költségtérítéses 

hallgatók által fizetendő térítési díj összege 17.000 Ft. 

 

Az Szombathelyi Kollégium a hallgatókra jutó lakóterület, a vizesblokkok állapota, valamint 

az épület állapota, összességében a férőhelyek komfortfokozata alapján a I. kategóriába kerül 

besorolásra. Az állami ösztöndíjas, az állami részösztöndíjas, valamint az államilag támogatott 

hallgatók által fizetendő térítési díj összege 12.000 Ft, az önköltséges és költségtérítéses 

hallgatók által fizetendő térítési díj összege 17.000 Ft. 

 

A Zalaegerszegi Kollégium a hallgatókra jutó lakóterület, a vizesblokkok állapota, valamint 

az épület állapota, összességében a férőhelyek komfortfokozata alapján az I. kategóriába kerül 

besorolásra. Az állami ösztöndíjas, az állami részösztöndíjas, valamint az államilag támogatott 

hallgatók által fizetendő térítési díj összege 12.000 Ft, az önköltséges és költségtérítéses 

hallgatók által fizetendő térítési díj összege 17.000 Ft. 

 

A Kaposvári Kollégium a hallgatókra jutó lakóterület, a vizesblokkok állapota, valamint az 

épület állapota, összességében a férőhelyek komfortfokozata alapján a I. kategóriába kerül 

besorolásra. Az állami ösztöndíjas, az állami részösztöndíjas, valamint az államilag támogatott 

hallgatók által fizetendő térítési díj összege 12.000 Ft, az önköltséges és költségtérítéses 

hallgatók által fizetendő térítési díj összege 17.000 Ft. 


