
 

 

Pályázati kiírás 

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Központi Kollégiumi Bizottsága 
(továbbiakban: szakbizottság) pályázatot ír ki a Térítési és Juttatási Szabályzat 54. § (6) 
bekezdésének megfelelően az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. 
 
A kollégista hallgató számára a kollégiumi díj befizetésének kötelezettsége alól szociális 
helyzete miatt, egyéni kérelme alapján az adott kategóriába tartozó kollégiumi férőhely 
igénybevétele után, az EHÖK szakbizottságának döntése alapján díjkedvezmény vagy 
díjmentesség adható. Azon pályázó, aki hátrányos helyzetű, aki árva, aki családfenntartó, vagy 
akinek gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg a kollégiumi díjfizetés alól 100%-ban 
mentesülhet. Azon pályázó, aki nem tartozik a fentebb meghatározott kategóriák egyikébe 
sem, legfeljebb 50%-os díjkedvezményben részesülhet. [PTE TJSZ 54. § (6)] 
 
A pályázat célkitűzése, hogy minél több szociálisan rászorult hallgató kollégiumi díját részben 
vagy egészben átvállalja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat a 2022/2023-as tanévre 
vonatkozóan. 
 
A pályázatot azok a hallgatók nyújthatnak be, akik elnyerték a 2022/2023-as tanévre a 
kollégiumi elhelyezést és jelenleg is kollégiumi jogviszonnyal rendelkeznek az alábbi kollégium 
valamelyikében: 
 

 Szalay László Kollégium 

 Boszorkány úti Kollégium 

 Jakabhegyi Kollégium 

 Laterum Kollégium 

 Szántó Kollégium 

 KPVK Szekszárdi Kollégium 

 PTE Szombathelyi Kollégium 

 PTE Kaposvári Kollégium 

 PTE Zalaegerszegi Kollégium 
 
A pályázatokat elektronikusan 2022. szeptember 14. (szerda) 12:00 óra és 2022. szeptember 
28. (szerda) 12:00 óra között lehetséges benyújtani a Neptun tanulmányi rendszeren 
keresztül. 
 
Az elektronikus pályázati űrlap elérhető a www.neptun.pte.hu címen az Ügyintézés, 
Kérvények menüpont alatt. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy szükséges kitölteni a Pécsi Tudományegyetem szociális 
helyzetfelmérő adatlapját is az esélyegyenlőségi pályázat űrlapja mellett, amely szintén a 
www.neptun.pte.hu címen az Ügyintézés, Kérvények menüpont alatt található. 
 
 
 

http://www.neptun.pte.hu/
http://www.neptun.pte.hu/


 

 

A PTE TJSZ 22. § (4) bekezdése alapján a hallgató szociális helyzetét félévente egyszer vizsgálja 
meg az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, így a 2022/2023-as tanévre vonatkozóan Elsőéves 
kollégiumi jelentkezéshez, Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás, valamint a 
Szakmai gyakorlati ösztöndíj pályázathoz, vagy azt követően benyújtott Szociális 
helyzetfelmérő adatlapon elért pontszám figyelembevételre kerül a pályázat elbírálásra során.  
 
 
A pályázat (és a szociális helyzetfelmérő adatlap) Neptunban történő benyújtását követően a 
Neptun rendszer által generált adatlapot (a „Kérvények” menüpont alatt, az adott kérvény 
sorában a szürke plusz ikonra kattintva, a „Kérvény nyomtatása pdf-ként” 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.  
 

Dokumentumok beérkezési határideje: 
2022. szeptember 28. (szerda) 16:00 óra 

 
Postai feladás esetén vegye figyelembe a postázás idejét! 

A késve érkezett pályázatokat nem tudjuk befogadni! 
 

Postai cím: 
PTE EHÖK 

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

„Esélyegyenlőségi pályázat” jeligét!) 
 
A pályázatokról az EHÖK Központi Kollégiumi Bizottsága dönt az EHÖK Pályázati- és 
Esélyegyenlőségi Bizottság adatszolgáltatása alapján. 
 
Pályázat értékelése két kategóriában történik: 

- I. Kategória: azon pályázó, aki hátrányos helyzetű, aki árva, aki családfenntartó, vagy 
akinek gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg 

- II. Kategória: azon pályázó, aki nem tartozik az I. kategóriába 
 
A ponthatárt, valamint a szociális adatlapon elért pontszámok alapján felállított rangsort a 
szakbizottság az adatszolgáltatás alapján kategóriánként határozza meg. 
A ponthatárt akként szükséges meghatározni, hogy az I. kategóriában a ponthatárt elért 
hallgatók díjkedvezménye 100%-os, a II. kategóriában a ponthatárt elért hallgatók 
díjkedvezménye 50%-os mértékű. 
 
A kizárólag elektronikusan benyújtott, a nem megfelelő űrlapon beadott, a nem megfelelően 
kitöltött, hiányos, illetve a pályázó aláírását nem tartalmazó pályázatok érdemi vizsgálat nélkül 
elutasításra kerülnek! 
 
Az 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, 2022.09.13. 
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