4/2006. számú dékáni utasítás a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
költségtérítéses képzésekből származó bevételeinek felhasználási rendjéről.
A Karon folyó valamennyi költségtérítéses képzésből (felsőfokú szakképzés és felsőfokú
szakirányú szak és továbbképzés, egyéb továbbképzés, tanfolyam, kurzus, főiskolai- egyetemi
szintű képzések, PhD képzés, idegen nyelvű képzés, más intézményekben folyó képzések
Karunk által történő felügyelete, stb.) és szakvizsgáztatási tevékenységből származó bevételek
felhasználása az alábbiak szerint történik:
1. A Kar költségtérítéses képzési és vizsgáztatási/szakvizsgáztatási tevékenységével
kapcsolatos oktatói feladatokat érintően az oktatók, kutatók jogállásáról és az oktatói–
kutatói követelményrendszerről szóló kari szabályzatban foglaltak az irányadóak.
2. A Kar költségtérítéses képzési és szakvizsgáztatási tevékenység megszervezésére az
oktatói felkérések tervezetének 2004. április 29-én kelt 21-469/2004. iktatószámú
főigazgatói levélben leírtak szerinti dékáni engedélyeztetését követően nyílik lehetőség.
3. Az adott tevékenységből származó összbevételből levonásra kerül az Egyetem által
meghatározott mértékű központi elvonás.
4. Az adott tevékenységből származó összbevételből levonásra kerül az összbevétel 10%-a,
mely a képzési központ épületeinek állagmegóvására és infrastrukturális fejlesztésére
fordítható.
5. A költségtérítéses képzésekben résztvevő kari oktatók oktatási tevékenységének külön
díjazására kizárólag az oktatók, kutatók jogállásáról és az oktatói–kutatói
követelményrendszerről szóló kari szabályzatban megállapított minimálisan kötelező
kontaktóraszám feletti óraszám esetében kerülhet sor. A díjazás mértéke függ az adott
költségtérítéses képzés folytatásából rendelkezésre álló összeg nagyságától, de nem
haladhatja meg a PTE ETK Kari Tanácsának 6/2006. (02.01.) számú határozatában előírt
megbízási díjak mértékét.
6. A kizárólag szakvizsgáztatási tevékenységből származó bevételekből kari oktatók külön
díjazására kizárólag a minimálisan kötelező kontaktóraszám megléte esetében kerülhet
sor. A díjazás mértéke függ az adott tevékenység folytatásából rendelkezésre álló összeg
nagyságától, de nem haladhatja meg a PTE ETK Kari Tanácsának 6/2006. (02.01.) számú
határozatában előírt megbízási díjak mértékét. Kari oktatók a Kar által folytatott
költségtérítéses képzésben végzett vizsgáztatási, konzulensi, és egyéb tevékenységért – az
oktatók, kutatók jogállásáról és az oktatói–kutatói követelményrendszerről szóló kari
szabályzatban foglaltaknak megfelelően – további juttatásban nem részesülnek.
7. A költségtérítéses bevételekből (különös tekintettel a tanfolyamokat, továbbképzéseket,
szakképzéseket érintő szervezési és hallgató toborzási, valamint pályázati tevékenység
végzésére) a program koordinátora koordinátori díjban részesülhet, melynek mértéke függ
az adott költségtérítéses képzés folytatásából rendelkezésre álló összeg nagyságától.
8. A képzéssel kapcsolatos oktatásszervezési és egyéb szervezési feladatok ellátása a 40 órás
munkahét keretében történik, így külön anyagi ellentételezésre csak a dokumentáltan a 40
órás munkahetet meghaladó mértékben végzett feladatok esetében nyílik lehetőség,
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melynek mértéke függ az adott költségtérítéses képzés folytatásából rendelkezésre álló
összeg nagyságától.
9. Az egyes oktatók esetében a költségtérítéses képzésekben való oktatásból a minimálisan
kötelező kontaktóraszám eléréséhez szükséges óraszámra jutó óradíj (valamint lehetőség
szerint az oktatói bér és járulékteher arányos része) a képzési központ részére kerül
átadásra és az érintett oktató foglalkoztatási költségeinek finanszírozhatóságához járul
hozzá.
10. A költségtérítéses képzésekből és vizsgáztatási tevékenységből a fenti felosztást követően
fennmaradó bevételek szintén a képzési központ költségvetési keretét növelik és a 4.
pontban meghatározottak mellett a képzési központ költségvetési egyensúlyának
biztosítására valamint az oktatók-kutatók hazai és nemzetközi továbbképzésére és
tudományos tevékenységének elősegítésére fordítható. Utóbbi felhasználási területet
érintően az adott képzési központ valamennyi oktatója, kutatója pályázatot nyújthat be,
azonban elsősorban a bevételt megtermelő szervezeti egység munkatársai kerülhetnek
támogatásra a rendelkezésre álló összegből.
11. A Kar költségtérítéses képzési és szakvizsgáztatási tevékenységéből származó
bevételekből az oktatási/oktatásszervezési/vizsgáztatási feladatok ellátásáért a fentiek
szerint történő juttatások kifizetésére, illetve az érintett képzési központ bevételeit növelő
összeg felhasználására dékáni engedélyeztetést követően nyílik lehetőség.
Pécs, 2006. szeptember 27.

Dr. BÓDIS József
egyetemi tanár, az MTA doktora
mb. dékán
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