
 
1/2006. számú dékáni utasítás a PTE ETK megüresedett államilag támogatott helyeinek 

betöltéséről és a költségtérítések mérsékléséről szóló eljárásrendjéről 
 

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar (továbbiakban Kar) a gazdasági 
erőforrásainak hatékony felhasználása és a hallgatói esélyegyenlőség biztosítása érdekében a 
megüresedett államilag támogatott helyek és a költségtérítés mértékének mérséklését, 
újraelosztását az alábbi utasítással szabályozza. 
 
I. Az államilag támogatott helyek megüresedésének lehetőségei: 
Az államilag támogatott helyek a következő módokon üresedhetnek meg a Karon. 

a) Az államilag támogatott hallgató saját írásbeli kérésére hallgatói jogviszonyát 
megszünteti. 

b) Az államilag támogatott hallgató jogviszonyát tanulmányi elégtelenség miatt a Kar 
elbocsátással megszünteti. 

c) Az államilag támogatott hallgató jogviszonyát fegyelmi okból történő kizárás 
kimondásával a Kar megszünteti. 

d) Az államilag támogatott hallgató átvételt nyer más karra, más felsőoktatási 
intézménybe és államilag támogatott helyét a Kar fenntartja, annak átadásához nem 
járul hozzá. Az államilag támogatott helyek átadására más kar vagy felsőoktatási 
intézmény részére kizárólag különleges méltányosságra okot adó esetben van 
lehetőség a Kar dékánjának engedélyével. 

e) Az államilag támogatott helyre felvételt nyert jelölt a felvételt követően a beiratkozási, 
az államilag finanszírozott képzésre felvételt nyert hallgató bejelentkezési 
kötelezettségének a megadott határidőig nem tesz eleget, ezen kötelezettségére a Kar 
két alkalommal írásban felszólítja valamint halasztási kérelemmel nem fordul a 
Tanulmányi  

A megüresedett államilag támogatott helyek elosztását a Kar egységes szemléletben, az 
esélyegyenlőség követelményeire figyelemmel pályázati úton osztja el a pályázók között. 
 
II. Érvényességi feltételek: 
Érvényesen pályázatot az alábbi feltételekkel nyújthat be az a hallgató, aki: 

• a Karral aktív hallgatói jogviszonyban állóként költségtérítéses képzésben vesz részt 
és aki a Karon, az egyetem más karain, más felsőoktatási intézményben államilag 
támogatott képzésben nem folytat tanulmányokat. 

• magyar állampolgár vagy a magyar állampolgárokkal azonos jogállású külföldi 
állampolgár vagy az Európai Unió más tagországának állampolgára. Más külföldiek 
(ideértve a határon túli magyarokat) nem vehetnek részt a pályázaton. 

• legalább 1 érvényes lezárt félévvel rendelkezik a Kar hallgatójaként 
• a pályázat benyújtásának határidejéig nem terjeszt(ett) elő a hallgatói jogviszony 

szüneteltetésére vonatkozó kérelmet 
Amennyiben ezen feltételek valamelyikének a pályázó nem felel meg, úgy pályázatát 
érvénytelennek kell tekinteni, és a kari rangsorban nem kerülhet be. 
 
III. A pályázat: 
A Kar minden szemeszterben egy alkalommal ír ki pályázatot. A pályázat részletes szabályait, 
a határidőket és az alkalmazandó nyomtatványokat a pályázati kiírás tartalmazza. A 
pályázatokat a pályázati kiírásban rögzített határidőig a Tanulmányi Osztályra kell eljuttatni. 
A határidő be nem tartása jogvesztő, határidőn túl érkezett pályázatot nem lehet elfogadni. A 
beérkezett pályázatokat az alábbi feltételek figyelembevételével rangsorolja a Tanulmányi 
Bizottság. 



IV. A rangsorolás szempontjai: 
- A pályázóval egy háztartásban élők kereseti viszonyai / egy főre jutó nettó havi jövedelem 

Igazolás: kereseti kimutatás; vállalkozó esetében APEH igazolás; egyéb jövedelmek igazolása. Családi 
pótlék, gyerektartásról v. annak hiányáról szóló igazolás, árvasági-, özvegyi nyugdíjat megállapító 
határozat. A Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának igazolása az egy háztartásban élőkről. 

-  
0 - 20.000 Ft  4 pont 
20.001 - 30.000 Ft  3 pont 
30.001 - 40.000 Ft  2 pont 
40.001 - 50.000 Ft  1 pont 
50.001 felett  0 pont 

 
- A pályázó súlyos fogyatékos vagy súlyos betegségben szenved    3 pont 

Igazolás: SZAKORVOSI igazolás 
- A pályázóval egy háztartásban élő súlyos beteg, súlyosan fogyatékos családtag   1 pont 

Igazolás: SZAKORVOSI igazolás, a személyi igazolvány állandó lakhelyet feltüntető oldalának 
másolata 

- A pályázó egy háztartásban nevelt gyermekeinek a száma eléri vagy meghaladja a 3-at.  2 pont 
Igazolás: születési anyakönyvi kivonat 

- Fenti felsorolásban nem nevesített, különös méltánylásra okot adó tény vagy körülmény          1 - 5 pont 
Igazolás: különös méltánylást igénylő tényt vagy körülményt igazoló okirat. 

 
Pontszámazonosság esetén, amennyiben szükséges, úgy a további differenciálás a hallgatók 
között az utolsó érvényesen lezárt félév súlyozott átlaga alapján történik. 
 
A Tanulmányi Osztály a pályázat benyújtásának határidejével egyidőben meghatározza a 
megüresedett államilag támogatott helyek listáját: képzési központonként, szakonként és 
fennmaradó államilag támogatott félévenkénti bontásban. 
 
A megüresedett államilag támogatott helyek listáját össze kell vetni a Tanulmányi Bizottság 
által felállított rangsorral és a rangsorban előrébb álló hallgatókat átvenni az államilag 
támogatott helyekre, figyelemmel a felhasználható, államilag támogatott szemeszterek 
számára és a hallgatók részére történő hatékony elosztására. A Tanulmányi Bizottság 
döntéséről írásban értesíti a pályázót 
 
V. 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 nyújtandó be, amelyből egyértelműen ki kell derülnie, hogy a kérelmet 
költségtérítés mérséklésére nyújtották be, valamint minden olyan tényt vagy körülményt fel 
kell tüntetni, amelyre a hallgató a kérelmét alapozza. A fent felsorolt tényeket és 
körülményeket okiratokkal alá kell támasztani. 
 
VI. A költségtérítés mérséklésének mértéke: 
A költségtérítéses képzésben bekerülő 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): 

- egy háztartásban nevelt gyermekeinek a száma eléri vagy meghaladja a 3-at.  
Igazolás: születési anyakönyvi kivonat 

- súlyos fogyatékos vagy súlyos betegségben szenved 
Igazolás: szakorvosi igazolás 

- az egy háztartásban élő családtagjainak egy főre jutó nettó havi jövedelem nem éri el a mindenkor 
érvényes minimálbér 40%-át 
Igazolás: kereseti kimutatás; vállalkozó esetében APEH igazolás; egyéb jövedelmek igazolása. Családi 
pótlék, gyerektartásról v. annak hiányáról szóló igazolás, árvasági-, özvegyi nyugdíjat megállapító 
határozat. A Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának igazolása az egy háztartásban élőkről. 

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

- 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. 

- a Pécsi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll (a PTE 2/2006 sz. rektori utasításában 
foglalt feltételek figyelembevételével) 

 
80% -os mértékű költségtérítés mérséklést kaphat: 

- a PTE ETK fő- és mellékállású oktatója, akinek az adott szak elvégzése oktatási, kutatási feladatainak 
ellátásához szükséges  

 
 
Pécs, 2006. április 19. 
 
 
 

Prof. Dr. Kovács L. Gábor  
dékán 


