2/2008. számú dékáni utasítás a PTE ETK költségtérítéses hallgatói költségtérítéseinek
mérsékléséről szóló eljárásrendjéről

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar (továbbiakban Kar) a gazdasági
erőforrásainak hatékony felhasználása és a hallgatói esélyegyenlőség biztosítása érdekében a
költségtérítés mértékének mérséklését az alábbi utasítással szabályozza.
A költségtérítések mérséklésének rendje:
A Kar a költségtérítések mérséklésének rendjét az alábbiakban határozza meg:
A költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatóknak minden szemeszterben a hallgatói
jogviszony szüneteltetésére vonatkozó kérelem benyújtásának határidejéig van lehetősége a
költségtérítésének mérséklését kérelmeznie a Tanulmányi Bizottságtól. A költségtérítés
mérséklése egy szemeszterre engedélyezhető, tehát minden szemeszterben új kérelmet kell
előterjeszteni.
A költségtérítés mérséklésére vonatkozó kérelmet a Tanulmányi Osztályhoz kell eljuttatni a
fenti határidőig. A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú, határidőn túl érkezett
kérelmeket nem lehet elfogadni.
A Tanulmányi Bizottság megvizsgálja, hogy a kérelmet benyújtó hallgató megfelel-e az
alábbi kritériumoknak:
• a Karral aktív hallgatói jogviszonyban álló költségtérítéses képzésben résztvevő
hallgató, aki a Karon, az egyetem más karain, más felsőoktatási intézményben
államilag támogatott képzésben nem folytat tanulmányokat.
• legalább 1 érvényes lezárt félévvel rendelkezik a Kar hallgatójaként
• a kérelem benyújtásának határidejéig nem terjeszt(ett) elő a hallgatói jogviszony
szüneteltetésére vonatkozó kérelmet
A fenti kritériumoknak nem megfelelő hallgató kérelmét a Tanulmányi Bizottság elutasítja.
A kérelem írásban, az erre irányadó formanyomtatványon nyújtandó be, amelyben minden
olyan tényt vagy körülményt fel kell tüntetni, amelyre a hallgató a kérelmét alapozza. A fent
felsorolt tényeket és körülményeket jelen szabályzatban felsorolt okiratokkal kell
alátámasztani. Nem fogadható el az a kérelem, amelyhez nem csatolták az elbíráláshoz
szükséges dokumentumokat. A Kar az alábbi okiratok vonatkozásában hiánypótlásra nem
szólít fel, a később csatolt dokumentumokat a költségtérítés mérséklésére irányadó eljárás
során nem vesz figyelembe.

A költségtérítés mérséklésének mértéke:
A költségtérítéses képzésben bekerül_ valamennyi hallgató a költségtérítés 100%-ának
fizetésére kötelezett, ebből a Kar az alábbi szempontok szerint maximálisan 80%-os mértékű
költségtérítés mérséklést engedélyezhet. A költségtérítés mérsékléséről az utasításban
foglaltak szerint a kari gazdasági vezető véleményének kikérését követően a Kar gazdasági
helyzetének figyelembe vételével a Tanulmányi Bizottság dönt. A beérkezett pályázatokat az
alábbi feltételek figyelembevételével rangsorolja a Tanulmányi Bizottság. A Tanulmányi
Bizottság döntéséről írásban értesíti a pályázót.

A költségtérítés mérséklésének mértéke szempontjából három kategóriája van, amelyet az
alábbi kritériumok egyikének megfelelő hallgató kaphat meg:
• 25% -os mértékű költségtérítés mérséklést kaphat az a hallgató, aki(nek):
o egy háztartásban nevelt gyermekeinek a száma eléri vagy meghaladja a 3-at.
Igazolás: születési anyakönyvi kivonat
o súlyosan fogyatékos vagy súlyos betegségben szenved
Igazolás: szakorvosi igazolás
o 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 és kereseti kimutatás; vállalkozó esetében APEH
igazolás; egyéb jövedelmek igazolása. Családi pótlék, gyerektartásról v. annak
hiányáról szóló igazolás, árvasági-, özvegyi nyugdíjat megállapító határozat.
• 50% -os mértékű költségtérítés mérséklést kaphat az a hallgató, aki(nek):
o 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.
o a Pécsi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll (a PTE
2/2006 sz. rektori utasításában foglalt feltételek figyelembevételével)
Igazolás: munkaviszony igazolás, tanulmányi szerződés
• 80% -os mérték_ költségtérítés mérséklést kaphat:
o a PTE ETK fő- és mellékállású oktatója, akinek az adott szak elvégzése
oktatási, kutatási feladatainak ellátásához szükséges
Igazolás: munkaviszony igazolás, a munkáltatói jogkör gyakorlójának
nyilatkozata arról, hogy a megszerzendő képesítés a munkáltató oktatási,
kutatási feladatainak ellátásához szükséges
Jelen dékáni utasítás a kihirdetést követően válik hatályossá. Jelen dékáni utasítás
hatálybalépésével hatályát veszti a PTE ETK megüresedett államilag támogatott helyeinek
betöltéséről és a költségtérítések mérsékléséről szóló eljárásrendjéről szóló 1/2006. számú
dékáni utasítás.

I. számú Melléklet az előterjesztéshez
A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete
A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata
43. § (1) A 2007/2008. tanévtől kezdődően, ha az államilag támogatott hallgatói
létszámkeretre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói
jogviszonya, vagy a TVSZ 23/A. § alapján, illetve egyéb okból tanulmányait költségtérítéses
képzésben folytatja tovább, helyére – ilyen irányú kérelem esetén – az Egyetemen
költségtérítéses formában tanulmányokat folytató kiemelkedő tanulmányi teljesítményű
hallgató léphet.
(2) Megürült államilag támogatott hallgatói létszámkeretre az vehető át, aki
a) az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt
kreditmennyiségnek legalább az 50%-át és az összesített korrigált kreditindex alapján
létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató, továbbá akinek
b) az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott
hallgatók összesített korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó ötödénél
elhelyezkedő hallgató összesített kreditindexe.
(3) A következő képzési időszakra államilag támogatott formára átsorolható hallgatói létszám
meghatározásához a hallgatók tanulmányi teljesítménye alapján meg kell állapítani, hogy
a) az adott félévben hány államilag támogatott hallgatónak szűnt meg a hallgatói
jogviszonya,
b) hány olyan államilag támogatott hallgató van a jegyzéken, aki költségtérítéses
képzésre került átsorolásra,
c) hány olyan hallgató van, aki a lezárt félévvel már igénybe vette az adott szakon a
Ftv. 55. §- ának (4) bekezdése szerint rendelkezésre álló államilag támogatott
féléveket.
(4) Nem vehető át államilag támogatott képzési formára az a költségtérítéses hallgató, akinek
a korábban igénybe vett államilag támogatott féléveinek száma kettővel - fogyatékossággal
élő hallgatók esetében néggyel - meghaladja az adott szak képzési idejét.
(5) A költségtérítéses képzésről államilag támogatott képzésre történő átvételről a határozatot
a hallgatói kérelmek alapján a Tanulmányi Osztály készíti elő és a kar vezetője által kijelölt
személy hozza meg.

