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Méltányossági kérelem 3/2020. rektori utasításhoz 
A méltányossági igénnyel élő hallgató adatai: 

Név: …………………………………………… NEPTUN-kód:………………………… 

Kollégium:…………………………………….. Szoba:………………………. 

Képzési forma: alapképzés / mesterképzés / doktori képzés 

Külföldi állandó lakcímmel rendelkezik? 

☐ IGEN      ☐ NEM 

Tervezett kiköltözésének dátuma: 

Kötelező szakmai gyakorlatát a kérdéses időszakban Pécsen tölti? 

☐ IGEN      ☐ NEM 

Nem rendelkezik a kollégiumon kívül más lakcímmel? 

☐ IGEN      ☐ NEM 

Doktorandusz hallgatóként oktatási, kutatási tevékenységet folytat? 

☐ IGEN      ☐ NEM 

Egyetem érdekében személyes jelenlétet igénylő feladatot lát el? 

☐ IGEN      ☐ NEM 

Akadályoztatva érzi-e magát az állandó lakóhelyére utazásban? 

☐ IGEN      ☐ NEM 

Tervezett kiköltözésének dátuma: 

Amennyiben az utolsó kérdésre igen választ adott, úgy szövegesen (lent) indokolja válaszát! 

Tisztelt Rektor Úr! 
 
Alulírott ………………., azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Rektor Úrhoz, hogy az alábbi rendkívüli 
indokok alapján számomra a rektori és a tavaszi szünet időszakában ideiglenes kollégiumi férőhelyet 
biztosítani szíveskedjen. 
Indoklás: 
 

Mellékletek száma: ………………….db 
 
Pécs, 20…. . ……………………..hó……..nap 
 
Kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy az EHÖK és szakbizottsága jelen pályázatom során megadott személyes adataimat 
megismerje. 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és tudomásul veszem, 
hogy a valótlan adtaszolgáltatással járó következményeket vállalom.  
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Útmutató 
Kedves Kollégisták! 
 
 
A 3/2020 számú rektori utasítás érdekében a kollégiumok határozatlan ideig zárva tartanak. 
 
A fentiek értelmében legkésőbb 2020. március 13 éjfélig kell kiköltöznötök a kollégiumból. 
 
Férőhelyetek továbbiakban is rendelkezésre állnak, azokat részetekre fenntartjuk, személyes 
tárgyaitokat, felszereléseteket itt hagyhatjátok, amelyeket a szobában elzárva tárolunk, azonban vagyoni 
felelősséget vállalni nem tudunk, így kérünk benneteket, hogy nagyobb értékeket a szobákban ne 
hagyjatok.  
 
Természetesen a kiköltözés időszakára tekintettel a kollégiumi díj későbbi időpontban jóváírásra kerül. 
 
Az ideiglenes elhelyezés lehetőségét kizárólag nagyon indokolt esetben tudjuk biztosítani, melyet a 
rektori utasítás szabályoz. 
 
Ilyen különösen indokolt eset lehet: 

- amennyiben külföldi lakcímmel rendelkezel, 
- kötelező szakmai gyakorlaton veszel részt a kérdéses időszakban, 
- nem rendelkezel a kollégiumon kívül más állandó lakcímmel, 
- doktorandusz hallgatóként oktatási, kutatási tevékenységet folytatsz, 
- egyéb egyetem érdekében személyes jelenlétet igénylő tevékenységet végzel. 

 
Kérünk téged, hogy a kérvényben feltűntetett állítások mindegyikét a megfelelő dokumentumokkal 
támaszd alá, így például: 

- lakcímkártya másolat, 
- megbízási szerződés az oktatási, kutatási tevékenységről. 
 

Amennyiben bizonytalan vagy, hogy egy adott körülményt milyen dokumentummal kell igazolnod és 
azt honnan tudod beszerezni, vagy a kérelemmel kapcsolatban bármilyen további kérdésed merül fel, az 
alábbi e-mail címen állunk rendelkezésedre: 

kollegiumok.ehok@pte.hu 
 

A kérelem leadásának határideje: 2020. március 13. 16:00 
 
A kérelem leadásának módja:  

- Kizárólag a Neptun Tanulmányi Rendszerben nyújtható be az Ügyintézés\Kérvények 
menüpont alatt! 

 


