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Educatio 2019
Tájékoztató előadás

Kollégiumok - Ösztöndíjak - Diákhitel



Koli vagy albérlet?
PRO és KONTRA

?

Albérletkeresés: Facebook csoportok: „PÉCS ALBÉRLET, 
Pécs albérlet, lakótárs, szobatárs keresés.”
Kollégium: kollegiumok.ehok@pte.hu és www.pteehok.hu

mailto:kollegiumok.ehok@pte.hu


Szabadabb 
mindennapok

Saját szoba

Intimszféra

Önállóság

Hosszútávú 
lakhely

Évekre is szólhat
Akár a tanulmányaid alatt végig ott lakhatsz, nem muszáj kipakolni, a 

kollégiumi felvétel csak 1 tanévre szól.

Nem kell fizetni, ha 
vendéget fogadsz.

Könnyebb elvonulni 
tanulni.

Nem kell másokhoz 
alkalmazkodni.

Miért jó albérletben?
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Felújított

Olcsóbb, fix díj
Könnyebb 

beilleszkedni

Gyors 
karbantartás

Közel az 
egyetemhez

Kolis bulik, 
közösségi élet

Egyszerűbb 
kapcsolatépítés

Miért válaszd a kollégiumot?
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Bizonyos szabályokat (ha nem is szigorúan) be kell tartani. Szobaellenőrzés, csendrendelet, együttélés másokkal, intimszféra.

Kollégiumi szabályok?

Hangosabb

Viszont ott a Tudásközpont, illetve a 

kialakított tanulóhelyiségek.

Drágább

Viszont akár már 35-45 ezerért lehet 
saját szobánk, ha van lakótársunk, de 
felszereltség és méretfüggő.

Szobatársak

Nem biztos, hogy a blokktársaid a 

kedvenceid lesznek (de van 

lehetőség szobatársak 

megválasztására, illetve cserére év 

közben).

Közelség

Nem biztos, hogy olyan közel van az 

adott karhoz.
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Kontra érvek

Albérlet Kollégium



Boszorkány
Melyik kar hallgatóiból van a legtöbb?

TTK, MIK, BTK
Mennyibe kerül?

17.475 / 18.000 (állami/önköltséges/hó)

2-2 fős szobák vizesblokkal, szintenként konyha
Étterem, papírbolt, B-Klub a koli aljában

Jakabhegyi
Melyik kar hallgatóiból van a legtöbb?

TTK, BTK, MIK, ÁOK, GYTK
Mennyibe kerül?

9.320/18.000 (állami/önköltséges/hó)
2 szobás blokkok, 3-3 fősek, saját vizesblokk

Saját étkező és konyha 

Laterum
Melyik kar hallgatóiból van a legtöbb?

ETK, TTK, MIK, ÁOK
Mennyibe kerül?

9.320 / 12.000 (állami/önköltséges/hó)
5 fős szobák, mindhez külön vizesblokk

Szinteken társalgók, tv, csocsó, ping pong asztal

Szalay
Melyik kar hallgatóiból van a legtöbb?
KTK, MK, ÁJK
Mennyibe kerül?
9.320 / 18.000 (állami/önköltséges/hó)
3-3 fős szobák blokkokként, saját konyha, étkező és
Vizesblokk 

Szántó
Melyik kar hallgatóiból van a legtöbb?
KPVK, ETK, külföldiek, BTK 
Mennyibe kerül?
17.475/18.000 (állami/önköltséges/hó)
Blokkos rendszer 2-2 fős szobák, saját vizesblokk
Saját konyha

Balassa
Melyik kar hallgatóiból van a legtöbb?
ÁOK, GYTK 
Mennyibe kerül?
9.320 / 12.000
(állami/önköltséges/hó)
2 fős szobák, szintenként konyha és fürdő
Idei évben felújított

Pécsi kollégiumok

Kollégiumi galériák: http://pecs-hostel.hu/



Zalaegerszeg
2-3 ágyas szobák, közös  
fürdő és konyha.
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Kaposvár
Blokkos rendszerben 2+2 fős 
apartmanok, 
apartmanonként külön 
vizesblokkal.
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Szombathely
2-5 fős szobák és 

apartmanok, közös fürdő és 
konyha.
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Szekszárd
Folyosói, felújított 

vizesblokkok, 2-3 ágyas 
szobák.
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Vidéki kollégiumok

A kollégiumba jelentkezők ~80%-a felvételre kerül Pécsen és Zalaegerszegen.
Szekszárdon, Kaposváron, Szombathelyen mindenki. 

Melyik kar hallgatóiból van a legtöbb?
ETK, KPVK
Mennyibe kerül?
9.320/12.000 (állami/önköltséges/hó)

Mosási lehetőség mindenhol biztosított.



Kollégiumi jelentkezés

1 Kollégiumot igényelni a Neptun rendszeren
keresztül lehetséges. 

2 Bármely kar hallgatója bármely kollégiumba
beadhatja a jelentkezését!

3
Ha valaki nem kerül be első körben,
van lehetőség évközi jelentkezésre.

4 Évközben cserélni is lehet megegyezéses alapon.

5 Szimpla átköltözés is megoldható 
az üres helyek függvényében.



Minimum megélhetési költségek

Kollégium 9.320 – 18.000 Ft

Étel 30.000 – 40.000 Ft

Buszbérlet 3.900 Ft

Mozi 2.000 Ft

Jegyzet 3.000 Ft

Esti szórakozás 15.000 Ft

Összesen 75.000 – 80.000 Ft



Szociális 
alapösztöndíjakEgyéb ösztöndíjak

Tanulmányi, 
teljesítményalapú 
ösztöndíjak

3

1 2

Ösztöndíjak típusai

Az ösztöndíjak akár a teljes havi költségeinket is fedezhetik!



Mit kell tudni az ösztöndíjakról?
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Kövesd a PTE EHÖK Facebook 
oldalát!

Több ösztöndíjat is meg lehet 
pályázni egyszerre.

Az ösztöndíjak többsége egy 
félévre szól.

Az ösztöndíjak többségét 
államilag támogatott hallgatók 
pályázhatják.
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Szociális alapú ösztöndíjak

Rendszeres szociális ösztöndíj: 5.950-70.000 Ft/hó
Félévente kell pályázni, szociális helyzet felmérése szükséges.

Elsősök kiegészítő alaptámogatása BA/BSc 11.900/hó | MA, MSc 17.850/hó
Csak az első bejelentkezés alkalmával jár.
RSZÖ ponthatárt el kell érni + valamely hátrányos helyzeti kategóriába kell tartozni.

Rendkívüli szociális ösztöndíj: 0-149.000Ft
Ha a hallgatóval rendkívüli esemény történik (pl.:baleset, haláleset,
házasság, gyermekszületés…) - egyszeri juttatás

Bursa Hungarica Ösztöndíjönkormányzatnál kell 
igényelni

Szakmai gyakorlati ösztöndíj: max. 11.900 Ft/hó
Maximum egy szemeszter időtartamáig tartó szakmai gyakorlat esetében, amennyiben nem a képzési helyén 
és a lakóhelyétől legalább 30 km-re tölti. | Szociális alapú, szociális helyzet felmérése szükséges.
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Teljesítményalapú ösztöndíjak

1. Félévente számolódik, átlaghoz kötött, nem kell pályázni  1. félévben nem jár.  5.950 – 40.000 Ft/hó

2. Egy tanévre elnyerhető ösztöndíj, tanulmányi és tudományos teljesítmény alapú.  40.000 Ft/hó

3. ISZTÖ-ben részesülhet az a hallgató, aki a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, sport, 
művészeti) tevékenységet végez. Félévente kell pályázni.  5.950 – 70.000 Ft/hó

1. Tanulmányi

2. Nemzeti felsőoktatási

3. Intézményi Szakmai, Tudományos



Egyéb ösztöndíjak

Kriszbacher Ildikó 
ösztöndíj

01

EHÖK Tehetség 
ösztöndíj

02

PTE Sport- és 
Parasport Ösztöndíj

04

Esélyegyenlőségi 
pályázat

03

1. 40.000 Ft/hó
Egy tanévre elnyerhető ösztöndíj, 
tanulmányi és tudományos 
teljesítmény alapú. Hasonló a Nemzeti 
felsőoktatási ösztöndíjhoz.

2. Kutatás, TDK, tanulmányút, 
művészeti tevékenység, 
sporttevékenység támogatása.
Egyszeri összeg.

4. PTE Sportiroda általi kiírt ösztöndíj, 
egyszeri támogatás tehetséges 

sportolók számára.

3. Az EHÖK átvállalja a kollégiumi díjat
Ha a hallgató hátrányos helyzetű, árva, 

családfenntartó vagy olyan hallgató,  akinek 
gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg.



Diákhitel

A Diákhitel1 kamata félévenként változó, a Diákhitel 2 kamata fix.

A maximum felvehető összeg a Diákhitel 1 esetén februártól 70.000 forintra módosul.



Miért érdemes Pécsen továbbtanulni?

2 Pezseg a hallgatói élet, és esély 
van arra, hogy valakivel, akivel a 
múlt héten jót beszélgettél, újra 
találkozol.

Kisebb egyetemváros

4 Sok a látnivaló, lehet kirándulni, 
kultúrában gazdag település.

Történelmi, kulturális város 

5Wakeboard pálya, futás, kondi 
stb. megfizethető áron.

Sportolási lehetőségek

3Menüt 1000-1200 forintért már 
lehet kapni, de akár 1.000 forint 

alatt is meg lehet ebédelni.

Olcsó napi étkezés

1Gyakori és éjszakai
járatokkal.

Jó tömegközlekedés
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Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Ha bármi kérdés felmerült benned, vagy segítségre van szükséged, keresd az EHÖK standot!

Ha nem vagy biztos a válaszban, kísérd át hozzánk az érdeklődőt!


