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4/2014. dékáni utasítás a PTE ETK mesterképzési szakjai esetében a bemeneti követelményként meghatározott kreditek 

(párhuzamos teljesítési kötelezettség) térítési díjának mérséklésére vonatozó eljárás rendjéről. 

 

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar (továbbiakban kar) dékánja a PTE Térítési és juttatási szabályzatának 48.§ 

(1) alapján a hallgatók szociális helyzetére, valamint egyéb, különös méltánylást érdemlő körülmények figyelembevételével a 

mesterképzéssel párhuzamosan kötelezően teljesítendő kurzus(ok) térítési díj összegének mérséklését a jelen utasítás keretei 

között szabályozza: 
 

1.§ (1) A térítési díj mérséklésére vonatkozó kérelmet a kar dékánjának címezve a kar Tanulmányi Osztályára kell benyújtani. 
 

(2) A kérelem írásban, jelen utasítás 1. számú mellékletében megtalálható formanyomtatványon nyújtandó be, amelyben minden 

olyan tényt vagy körülményt fel kell tüntetni, amelyre a hallgató a kérelmét alapozza. A kérelemben felsorolt tényeket és 

körülményeket jelen szabályzatban felsorolt okiratokkal kell alátámasztani. 
 

(3) A kérelmek benyújtási határideje a bejelentkezési időszak utolsó napja. A kérelem beadására irányadó határidő be nem 

tartása jogvesztő hatályú, határidőn túl benyújtott kérelmeket a kar nem fogad el. 
 

(4) A térítési díj mérséklése minden esetben az adott szemeszterre engedélyezhető, tehát minden szemeszterben új kérelmet kell 

előterjeszteni és elbírálni. Visszamenőlegesen, lezárt félévekre vonatkozó térítési díj mérséklésére irányuló kérelmet a kar nem 

fogad el. 
 

2.§ (1) A kar dékánja a kérelem benyújtását követően megvizsgálja, hogy a kérelmet benyújtó hallgató megfelel-e az alábbi 

kritériumoknak:  

− a karral aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgató, 

− a kérelem benyújtásakor nincs visszamenőlegesen fennálló költségtérítés, illetve önköltség jogcímen tartozása a kar felé, és 

− a kérelem benyújtásának határidejéig nem terjeszt(ett) elő a hallgatói jogviszony szüneteltetésére vonatkozó kérelmet. 
 

(2) A jelen szabályzat 2.§ (1) bekezdésében felsorolt feltételek bármelyikének nem megfelelő hallgató térítési díj mérséklésére 

vonatkozó kérelmét a kar dékánja elutasítja. 
 

(3) A kar dékánja nem fogadja el azt a térítési díj mérséklésére vonatkozó kérelmet, amelyhez a benyújtáskor nem csatolták az 

elbíráláshoz szükséges, jelen utasításban előírt dokumentumokat. 
 

A térítési díj mérséklésének mértéke 
 

3.§ (1) A térítési díj 100%-ának megfizetésére kötelezett a mesterképzéssel párhuzamosan kötelezően teljesítendő kurzus 

felvétele miatt az érintett szak mesterképzési szak hallgatója, ebből a kar dékánja jelen utasításban rögzített eljárásrend alapján, 

az alábbiakban felsorolt szempontok szerint 50%-os mértékű térítési díj mérséklést engedélyezhet: 
 

50% -os mértékű térítési díj mérséklést kaphat az a hallgató, aki(nek): 

− az egy háztartásban nevelt gyermekeinek a száma eléri a 3-at (Igazolás: születési anyakönyvi kivonat másolata.), vagy 

− súlyosan fogyatékos vagy súlyos betegségben szenved (Igazolás: szakorvosi igazolás.), vagy 

− az egy háztartásban élő családtagjainak egy főre jutó nettó havi jövedelme nem éri el a mindenkor érvényes minimálbér 

40%-át (Igazolás: Az illetékes Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának igazolása az egy háztartásban élőkről; kereseti 

kimutatás; APEH igazolás (vállalkozó esetében); egyéb jövedelmek igazolása; iskolalátogatási/hallgatói jogviszony 

igazolás; családi pótlék, gyerektartásról vagy annak hiányáról szóló igazolás; öregségi-, rokkant-, árvasági-, özvegyi 

nyugdíjat megállapító határozat és az utolsó havi nyugdíjszelvény fénymásolata.) 

− az élethelyzetében fenti felsorolásban nem nevesített, azt meghaladó mértékű, különös méltánylásra okot adó tény vagy 

körülmény merül fel (Igazolás: különös méltánylást igénylő tényt vagy körülményt igazoló okirat.), vagy 

− a Pécsi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll (a hatályban lévő rektori utasításban foglalt feltételek 

figyelembevételével) (Igazolás: közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó igazolás, tanulmányi szerződés.) 

 

A Tanulmányi Osztályra beérkezett kérelmeket a kar dékánja bírálja el és a döntésről írásban értesíti a kérelmet benyújtó 

hallgatót. 

 

Jelen dékáni utasítás a kihirdetést követően válik hatályossá.  

Pécs, 2014. november .25. 

 

Dr. BETLEHEM József sk. 

egyetemi docens,  

dékán 



 

 

Egészségtudományi Kar 
Tanulmányi Osztály 

Cím 

Telefon, Fax, E-mail 

H-7621 Pécs � Szepesy u. 1 
Telefon: +36 (72) 251-146 � E-mail: tanulmanyi.osztaly@etk.pte.hu 

1. sz. melléklet: 
 

TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRSÉKLÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELEM 

(Intézményi azonosító: FI 58544) 

Név: ......................................................................................................................................................................  

Születési név: ......................................................................  EHA kód: ................................................................  

Anyja születési neve: ............................................................................................................................................  

Alapszak/Szak:. ....................................................................................................................................................  

Szakirány: .............................................................................................................................................................  

Munkarend:  nappali levelező (Megfelelő rész aláhúzandó!) Képzési Központ: ................................  

Lakcím: .................................................................................................................................................................  

Értesítési cím: .......................................................................................................................................................  

Kérelem rövid indoklása:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csatolt igazolások: 
Az illetékes Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának igazolása az egy háztartásban élőkről  
Kereseti kimutatás  
APEH igazolás (vállalkozó esetében)  
Egyéb jövedelmek igazolása  
Iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolás  
Családi pótlék, gyerektartásról v. annak hiányáról szóló igazolás  
Öregségi-, rokkant-, árvasági-, özvegyi nyugdíjat megállapító határozat és az utolsó havi 
nyugdíjszelvény fénymásolata 

 

Tanulmányi szerződés  
Munkaviszony igazolás  
Hallgatói jogviszony igazolás  
 


