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A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.
évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 2. számú melléklet II/3. pont d) alpontjában foglalt
rendelkezések, illetve az Nftv. 84. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak, továbbá a felsőoktatásban részt
vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm.
rendelet felhatalmazása alapján, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat egyetértésével az alábbi
Szabályzatot alkotja.

I. FEJEZET
Általános rendelkezések
A szabályzat hatálya
1. § (1)12 3A Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, az Egyetemen hallgatói jogviszonyt eredményező
képzésre (felsőoktatási szakképzés, alapképzés, osztatlan képzés, mesterképzés, doktori képzés,
szakirányú továbbképzés), továbbá a doktorjelölti jogviszonyban álló személyekre, állampolgárságra
való tekintet nélkül a képzésben részt vevő, az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személyekre
(továbbiakban: hallgatókra), valamint a képzések lebonyolításában részt vevő foglalkoztatottakra.
(2)4
(3) A Szabályzat hatálya kiterjed továbbá az Egyetemmel vendéghallgatói jogviszonyt létesítő
hallgatókra az Egyetemen folytatott tanulmányaik során.
(4)5
(5) A kollégiumokkal kapcsolatos – e Szabályzat keretei között nem rendezett – kérdésekről az
SZMSZ 40. számú melléklete rendelkezik.
(6) A Szabályzat hatálya kifejezett rendelkezés esetén kiterjed az Egyetemmel már hallgatói
jogviszonyban nem álló személyekre.
(7) Az idegen nyelvű képzésben részt vevő hallgatókra jelen Szabályzat rendelkezései az VI.
fejezetében foglalt eltérésekkel alkalmazandók.
(8)6 Azt a hallgatót, aki külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik,
vagy a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított EU kék
kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár, a fizetendő díjak és a kapott támogatások
tekintetében azonos jogok illetik meg, illetve azonos kötelezettségek terhelik, mint a felsőoktatásban
részt vevő magyar állampolgárságú hallgatót.

A módosítást a Szenátus 2007. november 29-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2007. november 29. napjától.
A módosítást a Szenátus 2013. december 19-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2013. december 19. napjától.
3 A módosítást a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. december 16. napjától.
4 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2014. december 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2014.
december 19. napjától.
5 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2014. december 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2014.
december 19. napjától.
6 A módosítást a Szenátus 2011. november 10-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2011. november 10. napjától.
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Értelmező rendelkezések7
2. § (1) 8 E Szabályzat alkalmazásában
a) közismereti tanári szakok: magyar nyelv és irodalom szakos tanár; történelem szakos tanár;
idegen nyelv szakos tanár; matematikatanár; informatikatanár; számítástechnika szakos tanár;
természetismeret szakos tanár; fizikatanár; biológiatanár; kémiatanár; földrajztanár; ének-zene
tanár; rajztanár; rajz- és vizuális nevelő tanár; technika és életvitel szakos tanár; technikatanár;
testneveléstanár; gazdaságismeret tanár; háztartásökonómia-életvitel szakos tanár; etika, emberés társadalomismeret szakos tanár; filozófia szakos tanár; filmelmélet és filmtörténet szakos
tanár; művészettörténet szakos tanár; pszichológia szakos tanár; egészségtan tanár; ügyvitel
szakos tanár, továbbá az a képzés, amelyen 2006. szeptember 1-je előtt a hallgató - második
közismereti tanári képzés alapján - mentesült a költségtérítés megfizetése alól;
b) árva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban
élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe;
c) félárva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe;
d) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató: az a hallgató, aki
da) fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki
fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy
szolgáltatásra szorul, vagy
db)9 munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette vagy legalább 50%-os mértékű
egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább
egy évig fennáll;
e) családfenntartó: az a hallgató,
ea) akinek legalább egy gyermeke van, vagy
eb) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján
ápolási díjra jogosult;
f) nagycsaládos: az a hallgató, akinek
fa) legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy
fb) eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi
jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy
fc) legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja;
g)10 11szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alapés mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő
hallgató, aki
ga) államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz
részt, vagy
gb) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon,
szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott
képzésben való részvételre;
h) saját bevétel: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban:
Nftv.) 82. § (1)-(2) bekezdése szerinti térítési díj, továbbá intézményi szabályzatban
meghatározott szolgáltatási díj, valamint az intézmény vállalkozási tevékenységének

Új R. 2. §
A módosítást a Szenátus 2012. szeptember 27-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2012. szeptember 27. napjától.
9 A módosítást a Szenátus 2014. október 02-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2014. október 02. napjától.
10 A módosítást a Szenátus 2013. december 19-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2013. december 19. napjától.
11 A módosítást a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. december 16. napjától.
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eredménye, gazdasági társaságoktól kapott támogatásból származó bevétele, továbbá a pályázat
útján kifejezetten ösztöndíj fizetésére kapott támogatás.
i)12
j)13 14 15 hátrányos helyzetű hallgató:
1. az a beiratkozás időpontjában huszonötödik életévét be nem töltött hallgató, aki a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak
szerint hátrányos helyzetűnek minősül;
2. az a beiratkozás időpontjában huszonötödik életévét be nem töltött és az adott szakon, mely
szakon tanulmányait a 2015/2016. tanév I. félévében vagy ezt megelőzően kezdte meg, az adott
szak képzési idejét meg nem haladó számú félévre bejelentkező hallgató, akit középfokú,
iskolarendszerű szakképzési vagy felsőoktatási tanulmányai alatt családi körülményei, szociális
helyzete okán a jegyző, illetve a gyámhatóság védelembe vett, illetve aki után rendszeres
gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult, vagy akit átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, ideiglenes hatályú intézeti
elhelyezésben részesült, feltéve hogy a beiratkozást közvetlenül megelőző jogosultsági
időszakban – az utolsó középfokú vagy szakképzési évfolyamon vagy az utolsó aktív félévben –
a jogcím fennállt;
k)1617 halmozottan hátrányos helyzetű hallgató:
1. az a beiratkozás időpontjában huszonötödik életévét be nem töltött hallgató, aki a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak
szerint halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül;
2. az a 2. § (1) bekezdés j) pontja 2. alpontja szerint hátrányos helyzetűnek minősülő hallgató,
akinek a tankötelessé válásának időpontjában törvényes felügyeletét ellátó szülője – a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett
önkéntes szülői nyilatkozat szerint – legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezett,
valamint az, akit tartós nevelésbe vettek, és aki tartós nevelését követően utógondozói
ellátásban részesült.
l)18 államilag támogatott hallgató: az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató,
valamint 2012. szeptemberétől kezdődően magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésre felvételt
nyert hallgató.
m)19 közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostohaés a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;
n) hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a
házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa;

Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2014.
szeptember 1. napjától.
13 A módosítást a Szenátus 2013. december 19-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2013. december 19. napjától.
14 A módosítást a Szenátus 2015. június 25-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. június 26. napjától.
15 A módosítást a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2016. június 24. napjától.
16 A módosítást a Szenátus 2013. december 19-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2013. december 19. napjától.
17 A módosítást a Szenátus 2015. június 25-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. június 26. napjától.
18 A módosítást a Szenátus 2013. május 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2013. május 23. napjától.
19 Az m)-n) pontokat beépítette a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2014.
szeptember 1. napjától.
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o)20 gyűjtőszámla: az Egyetem által a Magyar Államkincstárnál nyitott olyan számla, melyre a
hallgató pénzt utalhat, és melyről a hallgató fizetési kötelezettségét a Neptun felsőoktatási
tanulmányi rendszeren (továbbiakban: TR) keresztül tudja rendezni.

(2)21

Általános rendelkezések és eljáró szervek
3. § (1) A hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő térítések, díjak jogcímeit és
mértékét e Szabályzat határozza meg.
(2)22 A hallgató részére nyújtható támogatások jogcímeit és feltételeit egy tanév időtartamára előre kell
megállapítani, továbbá az Egyetem honlapján, a Karok honlapján, továbbá a Karon szokásos módon
közzé kell tenni.
(3)23 24Az Egyetemnek a hallgató által a mulasztás és késedelmes teljesítés miatt fizetendő díjak, a
térítési díjak jogcímeit, feltételeit és mértékét, valamint a kollégiumi díjat, továbbá a költségtérítés,
valamint az önköltség mértékét egy tanév időtartamára kell megállapítani, és az Egyetem honlapján, a
Karok honlapján, továbbá a Karon szokásos módon közzé kell tenni. A költségtérítés 2015/2016.
tanévben érvényes összege a hallgatói jogviszony ideje alatt nem módosítható. Azon hallgatók
esetében, akik az Egyetemmel a 2015/2016. tanévben vagy azt követően létesítenek hallgatói
jogviszonyt, az önköltség hallgatói képzési szerződésben rögzített, képzésre érvényes összege,
valamint a költségtérítés költségtérítéses szerződésben rögzített, képzésre érvényes összege a hallgatói
jogviszony ideje alatt nem módosítható.
(4) Az egyes hallgató részére a támogatásokat, valamint az általa fizetendő térítéseket és díjakat,
illetve a kedvezményeket és mentességeket egy tanulmányi félévre (öt hónapos oktatási időszakra)
kell megállapítani. A kollégiumi férőhelyre való jogosultságot adott tanévre kell megállapítani.
(5)25A fizetési kötelezettség teljesítése tárgyában hozott döntésről határozatot kell hozni. A
részletfizetési lehetőséget biztosító határozatban rögzíteni kell a teljesítés határidejét és ütemezését,
valamint az elmaradás következményeit. Elutasítás esetén a határozatban indokolni kell a döntést és
tájékoztatást kell adni a jogorvoslati lehetőségről.
(6)26 Jelen szabályzatban foglalt, kizárólag az Oktatási Igazgatóság hatáskörébe tartozó, pénzügyi
kötelezettségeket keletkeztető folyamatokhoz rendelt bizonylatok nyilvántartására, a bizonylatban
foglaltakkal kapcsolatos felelősségi körök megállapítására vonatkozóan az oktatási igazgató
utasításban köteles az alapvető szabályokat megállapítani és az utasításban foglaltakat köteles
rendszeresen felülvizsgálni.
4. § (1)27 28 29 30 31Jelen Szabályzatban meghatározott módon az alábbi szervek és személyek
rendelkeznek hatáskörrel a hallgatók juttatásait és térítéseit illető ügyekben:
A pontot beépítette a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos 2016. január 1.
napjától.
21 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2007. november 29-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2007.
november 29. napjától.
22 Új R. 11. § (1) bekezdés
23 A módosítást a Szenátus 2013. május 23-ai ülésén fogadta el.
24 A módosítást a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. január 1. napjától.
25 Új R. 4. § (7) bekezdés
26 Beépítette a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos 2016. december 16.
napjától.
27 A módosítást a Szenátus 2008. január 24-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2008. január 24. napjától.
28 A módosítást a Szenátus 2010. december 16-ai ülésén fogadta el.
20

5

a) a rektor,
b) a Kar vezetője (dékán),
c) a Kari Tanács,
d) a kari Pályázati és Ösztöndíj Bizottság,
e) az oktatási igazgató,
f) a kari Tanulmányi Osztály,
g) a Központi Tanulmányi Iroda,
h) az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, és szakbizottságai,
i) a hallgatói részönkormányzatok,
j)32 a Doktorandusz Önkormányzat,
k)33 a Tehetségtanács,
l) a doktori iskola tanácsa.
(2)34 35 36 37 38 Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: EHÖK) Elnöksége vagy az általa
kijelölt EHÖK szakbizottság állapítja meg jelen szabályzat rendelkezései szerint, vagy kérelemre az
alaptámogatás (19. §), a rendszeres (20. §) és rendkívüli (21. §) szociális ösztöndíj, az intézményi
szakmai, tudományos és a közéleti ösztöndíj (18. §) összegét, bírálja el az alaptámogatás, a rendszeres
szociális ösztöndíj, a rendkívüli szociális ösztöndíj, az intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj és a
szakmai gyakorlati ösztöndíj (21/A. §) iránt benyújtott pályázatokat, határoz a kollégiumi felvételről
(35. §), tanév közben ellenőrzi a kollégiumok feltöltöttségét és gondoskodik a tanév közben
megüresedett kollégiumi helyek feltöltéséről. Az egyes ösztöndíj keretek ösztöndíjanként közös,
központi témaszámra kerülnek. Az intézményi, szakmai, tudományos ösztöndíj valamint a közéleti
ösztöndíj esetén e központi témaszám felosztását az EHÖK Küldöttgyűlése fogadja el. Az intézményi,
szakmai tudományos ösztöndíj esetén a doktoranduszok részére a központi témaszámból külön
doktorandusz keret kerül elkülönítésre. A doktoranduszok részére fordítható keretösszeg részaránya
megegyezik az intézményi, szakmai tudományos ösztöndíjra jogosult doktoranduszok arányával. A
részarány megállapítását az EHÖK Küldöttgyűlése a Doktorandusz Önkormányzat Küldöttgyűlésének
jóváhagyásával határozza meg. A Központi Tanulmányi Iroda (továbbiakban: KTI) jelen Szabályzat
rendelkezései alapján gondoskodik az egyes hallgatókra vonatkozóan a tanulmányi ösztöndíjra (16. §)
jogosultság és a féléves összeg megállapításáról, a Kari specialitások figyelembe vételével.
(3) 39 40 A jelen szabályzat 4. § (2) bekezdésében meghatározott pályázatok rangsorolása, valamint az
ösztöndíjak megállapítása céljából az EHÖK, illetve a 18. § (3a) bekezdésében meghatározott esetben
a Doktorandusz Önkormányzat szakbizottságo(ka)t hozhat létre. A szakbizottság működési és eljárási
rendjét az EHÖK, illetve a Doktorandusz Önkormányzat Küldöttgyűlése a szakbizottság ügyrendjében
szabályozza.
(4) A jelen Szabályzatban meghatározott, pályázat útján elnyerhető további támogatások esetén (17. §,
32. §) a pályázatok rangsorolását, illetve meghatározott esetben az ösztöndíj megállapítást a kari
Pályázati és Ösztöndíj Bizottság végzi.
A módosítást a Szenátus 2011. december 15-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2012. február 1. napjától.
A módosítást a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2016. június 24. napjától.
31 A módosítást a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2017. május 01. napjától.
32 A pontot beépítette a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos 2016. január 1.
napjától.
33 Beépítette a Szenátus 2013. december 19-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2013. december 19.
napjától.
34 A módosítást a Szenátus 2010. december 16-ai ülésén fogadta el.
35 A módosítást a Szenátus 2011. december 15-ei ülésén fogadta el. A módosítások 2012. február 1. napján
lépnek hatályba.
36 A módosítást a Szenátus 2015. február 05-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. február 05. napjától.
37 A módosítást a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 206. január 1. napjától.
38 A módosítást a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2017. május 01. napjától.
39 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2017. március 23-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályát vesztette: 2017.
március 23. napján.
40 Beépítette a Szenátus 2017.március 23-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2017. május 01. napjától.
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(5) A Bizottság legfeljebb nyolc főből álló testület. A kari Pályázati és Ösztöndíj Bizottság
(továbbiakban: PÖB) tagjai a Kar oktatói és hallgatói. Hallgatói tagjait a hallgatói részönkormányzati
elnök javaslatára a hallgatói részönkormányzat Küldöttgyűlése választja a Kari Tanács egyetértésével.
A testület tagjainak fele főállású oktató, fele hallgató. Az oktatói tagokat a Kar vezetőjének javaslatára
a Kari Tanács választja. A PÖB elnöke a Kar vezető oktatója, akit a PÖB választ meg tagjai közül. A
PÖB működési és eljárási rendjét jelen Szabályzat 6. számú melléklete tartalmazza.
(6)41 42 43 44 A KTI készíti el adott hallgatóra vonatkozó költségtérítés adott féléves díjára vonatkozó
kiírást, figyelemmel a Kari Tanács döntésére, valamint a hallgatóval kötött költségtérítéses
megállapodásra. A KTI állapítja meg továbbá a Karok adatszolgáltatása alapján az adott hallgatóra
vonatkozóan félévente a jelen szabályzat 49. §-a alapján járó mentességeket.
(7)45 A költségtérítés mérséklése tárgyában benyújtott kérelemről (48. §), valamint a részletfizetés,
fizetési haladék engedélyezéséről a Kar vezetője, illetve a dékáni utasításban meghatározott szerv,
személy határoz.
(8)46
(9)47 48 49 A jelen szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott térítési és szolgáltatási díjakat a
tanulmányi osztály, illetve a Karokkal kötött megállapodás alapján a KTI írja ki adott hallgató részére.
Az 1. számú mellékletben szereplő kollégiumi tagsági jogviszonnyal összefüggésben meghatározott
térítési és szolgáltatási díjakat az EHÖK szakbizottsága döntését követően a KTI írja ki az adott
hallgató részére.
(10)50 A Tehetségtanács összetételét a Pécsi Tudományegyetemen működő bizottságok összetételéről,
működéséről, feladat- és hatásköréről szóló szabályzat (a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és
Működési Szabályzatának 18. számú melléklete) tartalmazza.
4/A. §51 (1)52 A juttatások és térítések tárgyában hozott döntésről és a jogorvoslat lehetőségéről a
hallgatót – figyelemmel jelen szabályzat 6. számú mellékletében foglaltakra is – a Karon szokásos
módon tájékoztatni kell. A fizetési kötelezettség tárgyában hozott döntésről határozatot kell hozni. A
jogerős döntésről értesíteni kell a KTI-t.
(2)53 54 A KTI az általa hozott juttatási döntésekről és a fizetési kötelezettségekről a TR segítségével
értesíti a hallgatót. A KTI a Karral kötött megállapodás alapján döntéseiről tájékoztatja az érintett
Kart.
4/B. §55 (1) A térítési és juttatási ügyben eljáró szerv, illetve személy az eljárás minden szakaszában
köteles hatáskörét és illetékességét vizsgálni. Amennyiben hatáskörének vagy illetékességének hiányát
Új R. 4. § (6) bekezdés
A módosítást a Szenátus 2008. június 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2008. június 26. napjától.
43 A módosítást a Szenátus 2011. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2011. július 1. napjától.
44 A(6) (7) és (9) pontok módosítását a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. január
1. napjától.
45 Beépítette a Szenátus 2008. június 26-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2008. június 26. napjától.
46 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2011. december 15-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2012.
február 1. napjától.
47 Beépítette a Szenátus 2008. június 26-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2008. június 26. napjától.
48 A módosítást a Szenátus 2011. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2011. július 1. napjától.
49 A módosítást a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2017. május 01. napjától.
50 Beépítette a Szenátus 2013. december 19-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2013. december 19.
napjától.
51 Beépítette a Szenátus 2008. június 26-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2008. június 26. napjától.
52 A módosítást a Szenátus 2011. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2011. július 1. napjától.
53 A módosítást a Szenátus 2011. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2011. július 1. napjától.
54 A módosítást a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. január 1. napjától.
55 Beépítette a Szenátus 2010. június 17-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2010. június 17. napjától.
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megállapítja, haladéktalanul köteles az ügyet a hatáskörrel vagy illetékességgel rendelkező szervhez,
illetve személyhez áttenni és erről a hallgatót – ha meghatalmazott útján jár el, ez utóbbi személyt –
egyidejűleg értesíteni.
(2) Ha a hatáskörrel vagy illetékességgel rendelkező szerv vagy személy nem állapítható meg, vagy
olyan szervhez, illetve személyhez kellene az ügyet áttenni, amely már megállapította annak hiányát,
akkor az eljáró szerv, illetve személy kijelölését kell kezdeményezni. Az eljáró szerv, illetve személy
kijelölésének van helye továbbá a hallgató kérésére akkor, ha az első fokon eljárásra jogosult szerv,
illetve személy az eljárás megindításakor nem állapítható meg.
(3) Az eljáró szervet, illetve személyt az oktatási igazgató jogosult kijelölni az erre irányuló kérelem
beérkezésétől számított 15 naptári napon belül. Ez a határidő egy alkalommal újabb 15 naptári nappal
meghosszabbítható.
Panasz, jogorvoslat
5. § (1)56 57 58 A DJKB és PÖB által meghatározott juttatások, valamint a tanulmányi osztály által jelen
Szabályzat 1. számú melléklete alapján kirótt térítések esetében a határozattal szemben a hallgató a
közléstől, illetve a tudomásszerzéstől számított 8 napon belül fellebbezéssel élhet a Kar vezetőjénél. A
fellebbezést az elsőfokú döntést hozó szervhez/személyhez kell benyújtani és csatolni kell a
megtámadott határozatot, valamint a kérelemben foglaltakat alátámasztó dokumentumokat. Az
elsőfokú döntést hozó szerv/személy saját hatáskörben korábbi határozatát módosíthatja, kijavíthatja,
visszavonhatja vagy felterjesztheti a Kar vezetőjének. A fellebbezést 15 munkanapon belül kell
elbírálni.

(2)59 60 61 626364 65 66 A hallgatónak joga van a Kar vezetőjének, illetve az általa kijelölt szerv, személy, a
tanulmányi osztályvezető, a Tehetségtanács, a KTI, az EHÖK valamint a Doktorandusz
Önkormányzat Küldöttgyűlésének döntése, intézkedése vagy mulasztása (továbbiakban: döntés) ellen
jogorvoslati kérelemmel élni a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ) 12. §-ában
foglaltak szerint.
A hallgatók finanszírozási státusza
6. §67 68 69(1) Az Egyetemen a hallgatók finanszírozási státusza államilag támogatott, magyar állami
ösztöndíjjal támogatott, magyar állami részösztöndíjjal támogatott, költségtérítéses, vagy önköltséges
lehet. A magyar állami ösztöndíjjal támogatott és a magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgató
az Nftv-ben előírt sajátos feltételek teljesítésére köteles. Ahol jelen szabályzatban az „államilag
támogatott” kifejezés szerepel, azon a „magyar állami ösztöndíjjal támogatott” és a „magyar állami
részösztöndíjjal támogatott” kifejezéseket is érteni kell – kivéve, ha adott §-ban a „magyar állami
ösztöndíjjal támogatott”, illetve a „magyar állami részösztöndíjjal támogatott”, továbbá a „magyar
állami (rész)ösztöndíjas” kifejezések külön szerepelnek. Ahol jelen szabályzatban „költségtérítéses”
kifejezés szerepel, azon az „önköltséges” kifejezést is érteni kell – kivéve, ha adott §-ban az
„önköltséges” kifejezés külön szerepel.
A módosítást a Szenátus 2008. június 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2008. június 26. napjától
A módosítást a Szenátus 2009. december 10-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. december 10. napjától.
58 A módosítást a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2017. május 01. napjától.
59 A módosítást a Szenátus 2008. június 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2008. június 26. napjától
60 A módosítást a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. június 18. napjától.
61 A módosítást a Szenátus 2009. december 10-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. december 10. napjától.
62 A módosítást a Szenátus 2011. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2011. július 1. napjától.
63 A módosítást a Szenátus 2012. február 9-ei ülésén fogadta el. Hatályos:2012. február 9. napjától.
64 A módosítást a Szenátus 2015. június 25-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. június 26. napjától.
65 A módosítást a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. december 16. napjától.
66 A módosítást a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2017. május 01. napjától.
67 A módosítást a Szenátus 2012. szeptember 27-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2012. szeptember 27. napjától.
68 A módosítást a Szenátus 2013. december 19-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2013. december 19. napjától.
69 A módosítást a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. december 16. napjától.
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(2)70 Államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak minősül az államilag finanszírozott
képzésre felvett, és

a)
b)
ba)

bb)
c)
ca)
cb)
cc)

cd)
d)
da)
db)
dc)
dd)
de)71
e) bármely szakon költségtérítéses képzésből az intézmény döntése alapján, az intézménynél
már meglévő államilag finanszírozott helyre átvett hallgató a kilépett hallgató képzési idejéből
még hátralévő időtartamban,
f)72 73
Jelen bekezdés e) pontjának rendelkezései nem vonatkoznak a megürült magyar állami ösztöndíjjal
támogatott, illetve megürült magyar állami részösztöndíjjal támogatott helyre átsorolt önköltséges,
illetve magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgatókra. Ezek a hallgatók a kilépett hallgató
képzési idejéből hátralévő időtartamtól függetlenül, a saját támogatási idejükön belül – figyelembe
véve a rájuk vonatkozó átsorolási szabályokat – folytathatnak tanulmányokat magyar állami
ösztöndíjjal támogatott, illetve magyar állami részösztöndíjjal támogatott képzésben.
(3)
(4)
Támogatási idő
7. §747576 77(1)78 Egy személy – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – összesen tizenkét
féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott, magyar állami ösztöndíjjal
támogatott és magyar állami részösztöndíjjal támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő),
beleértve a hallgatói jogviszonyban folytatott felsőfokú szakképzést is. A támogatási időbe a
2006/2007. tanévet megelőzően elhasznált államilag támogatott féléveket is be kell számítani – kivéve
azon képzésben elhasznált államilag támogatott féléveket, amely képzést a hallgató 2006. március 1.
előtt kezdett el és még 2006. március 1. előtt oklevél szerzése nélkül befejezett, és amely képzésben
előreláthatólag nem is fog oklevelet szerezni.
(2)7980 A Kari Tanulmányi Bizottság döntése alapján a TVSZ 2. § 15. pontja szerint fogyatékossággal
élő hallgatónak minősülő hallgató 7. § (1) bekezdése, illetve 7. § (3) bekezdése első mondata szerinti
Új R. 3. § (1) bekezdés
A módosítást a Szenátus 2007. november 29-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2007. november 29. napjától.
72 Beépítette a Szenátus 2008. január 24-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2008. január 24. napjától.
73 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályát vesztette 2016.
január 1. napján
74 A módosítást a Szenátus 2012. szeptember 27-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2012. szeptember 27. napjától.
75 A módosítást a Szenátus 2013. december 19-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2013. december 19. napjától.
76 A módosítást a Szenátus 2014. december 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
77 A módosítást a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. december 16. napjától.
78A módosítást a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. január 1. napjától
79 A módosítást a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. június 18. napjától.
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támogatási ideje legfeljebb négy félévvel megnövelhető. E kedvezmény több fokozat (oklevél)
megszerzéséhez is igénybe vehető, azzal hogy az e bekezdésre tekintettel igénybe vett támogatási idő
összesen a négy félévet nem haladhatja meg.
(3)81 A támogatási idő legfeljebb tizennégy félév, ha a hallgató osztatlan képzésben vesz részt, és a
képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet. A művészeti képzési terület
szerinti nem tanári osztatlan szakkal párhuzamos képzésben vagy a nem tanári osztatlan szakot
követően felvett művészeti tanárszakon, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott azon
tanárszakon folytatott tanulmányok esetén, amely csak a szakterülete szerinti nem tanári mesterképzési
szakra épülően második, további mesterképzési szakon folyó tanári szakképzettség megszerzésére
irányuló képzésben vehető fel, az (1) bekezdés szerinti támogatási idő további két félévvel lehet
hosszabb. Ez utóbbi rendelkezést első alkalommal a 2013/2014. tanév első félévében tanulmányaikat
megkezdő hallgatókra és azt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni.
(4)
(5)82 A doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje a tanulmányaikat a 2016/2017. tanévet
megelőzően megkezdő doktoranduszok esetében legfeljebb hat félév, a tanulmányaikat a 2016/2017.
tanévben és ezt követően megkezdő doktoranduszok esetében legfeljebb nyolc félév.
(6)83
(7) Ha a hallgató kimerítette a rendelkezésére álló összes támogatási időt, csak költségtérítéses képzési
formában folytathat tanulmányokat a felsőoktatásban.

Adott oklevél megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő
8. §8485 86(1) Egy adott oklevél megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő két félévvel – a 7. § (2)
bekezdése szerinti eljárás alkalmazása esetében legfeljebb hat félévvel – lehet hosszabb, mint az adott
tanulmányok képzési ideje. Ha a hallgató az így meghatározott támogatási idő alatt az adott oklevelet
nem tudja megszerezni, a tanulmányait e szakon költségtérítéses, illetve – amennyiben tanulmányait a
2012/2013. tanévben, valamint ezután kezdte meg – önköltséges képzési formában folytathatja akkor
is, ha a 7. § (1) bekezdése, illetve a 7. § (3) bekezdése szerinti támogatási időt egyébként még nem
merítette ki. A tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben, illetve ezután megkezdő hallgatók esetében az
adott szak támogatási idejébe az azonos szakon korábban igénybe vett támogatási időt is be kell
számítani.
(2)
(3) Amennyiben a hallgató kimerítette az adott oklevél megszerzéséhez igénybe vehető támogatási
időt, az adott képzésben csak költségtérítéses, illetve – amennyiben tanulmányait a 2012/2013.
tanévben, valamint ezután kezdte meg – önköltséges képzési formában folytathatja tanulmányait.
A támogatási idővel kapcsolatos egyéb rendelkezések

A módosítást a Szenátus 2015. június 25-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. június 26. napjától.
módosítást a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. január 1. napjától
82 A módosítást a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2016. június 24. napjától.
83 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2015. június 25-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2015. június
26. napjától.
84 A módosítást a Szenátus 2012. szeptember 27-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2012. szeptember 27. napjától.
85 A módosítást a Szenátus 2014. december 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
86 A módosítást a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. december 16. napjától.
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9. §87 (1) Jelen Szabályzat vonatkozásában megkezdett félévnek számít az a félév, amikor a hallgató
képzési időszak megkezdését követő 30. napon is rendelkezik aktív, azaz nem szünetelő hallgatói
jogviszonnyal.
(2)88 Az államilag támogatott, valamint a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben való
részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte.
(3)89
(4) A 2006/2007-es tanévben hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók esetén a támogatási idő, illetve a
költségtérítéses képzéshez rendelkezésre álló idő számításakor egy félévként kell nyilvántartani, ha a
hallgató egyidejűleg több felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, illetve, ha az
Egyetemen egyidejűleg több szakképzettség, szakképesítés megszerzésére készül fel.
(5) A tanulmányait 2007. szeptember 1-je után megkezdő hallgató esetén a (4) bekezdésben foglaltak
annyiban alkalmazhatóak, amennyiben az elsőként megkezdett képzésének legkésőbb harmadik
félévében létesítette a további (párhuzamos) jogviszonyt.
(6) A tanulmányaikat első évfolyamon a 2012/2013. tanévben, illetve ezután megkezdő hallgatók
esetében, aki magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytat, további (párhuzamos)
képzés folytatása esetén a támogatási időből félévente a párhuzamosan folytatott állami
(rész)ösztöndíjjal támogatott képzések számának megfelelő számú félévet le kell vonni.
(7)90 A támogatási idő számításakor nem kell figyelembe venni
a) a támogatási idő terhére teljesített félévet, ha megszűnt a felsőoktatási intézmény anélkül, hogy a
hallgató a tanulmányait be tudta volna fejezni, feltéve, hogy tanulmányait nem tudta másik
felsőoktatási intézményben folytatni,
b) azt a félévet, amelyet az Egyetem a megszűnt intézményben befejezett félévekből nem ismert el,
c) azt a félévet, amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti
és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 21/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában
meghatározott jogviszonyban álló hallgató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzésén vett
igénybe.

II. FEJEZET
Az állami költségvetés terhére biztosított hallgatói juttatásokhoz való hozzáférés feltételei
A hallgatói támogatások forrásai
10. § (1)9192 A hallgató részére
a) szociális alapú támogatás,
b) teljesítmény alapú támogatás,
az Egyetemnek nyújtott költségvetési forrás terhére nyújtható.
(2) Az Egyetem saját bevétele terhére, jelen Szabályzatában meghatározott módon, pályázati úton
egyéb ösztöndíjat adományozhat.
A hallgatói juttatások jogcímei
11. § Az Egyetem a hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló forrásokat az alábbi jogcímeken
használhatja fel:
A módosítást a Szenátus 2012. szeptember 27-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2012. szeptember 27. napjától.
A módosítást a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. január 1. napjától
89 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályát vesztette 2016.
január 1. napján
90 Beépítette a Szenátus 2015. június 25-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2015. június 26. napjától.
91 A módosítást a Szenátus 2012. szeptember 27-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2012. szeptember 27. napjától.
92 A módosítást a Szenátus 2014. december 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
87
88

11

a) teljesítmény alapú ösztöndíj kifizetésére
aa) tanulmányi ösztöndíj,
ab) köztársasági ösztöndíj,
ac) intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj,
b) szociális alapú ösztöndíj kifizetésére
ba) rendszeres szociális ösztöndíj,
bb) rendkívüli szociális ösztöndíj,
bc) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi része,
bd) a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja,
be) alaptámogatás,
bf)93 szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása.
c) doktorandusz ösztöndíj,
d)94 Kriszbacher Ildikó ösztöndíj és egyéb, jelen Szabályzatban meghatározott ösztöndíj
kifizetésére,
e)95 PTE Sport- és Parasport Ösztöndíj kifizetésére,
f)96 az intézményi működési költségek finanszírozására
fa) a jegyzet-előállítás támogatására, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez
szükséges elektronikus eszközök beszerzése, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók
tanulmányait segítő eszközök beszerzésére,
fb) a kulturális tevékenység, valamint a sporttevékenység támogatása,
fc) kollégium fenntartása, működtetése,
fd) kollégiumi férőhely bérlése, kollégiumi felújítás,
fe) 97a hallgatói, valamint a doktori (doktorandusz) önkormányzatok működésének
támogatása.
Az intézményi és kari keretösszeg felhasználása
12. § (1)9899 100 101 Az e Szabályzat hatálya alá tartozó felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben,
osztatlan képzésben és mesterképzésben részt vevő hallgatók után biztosított hallgatói normatíva
a) legalább 45%-át tanulmányi ösztöndíj kifizetésre,
b) legalább 2%-át intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj kifizetésre,
c) legalább 1%-át Kriszbacher Ildikó ösztöndíj kifizetésre,
d) 10%-át intézményi közéleti ösztöndíj kifizetésére kell felhasználni.
(2)102 103 104 Amennyiben a tanulmányi ösztöndíj, a rendszeres szociális ösztöndíj, a rendkívüli
szociális ösztöndíj, az alaptámogatás, az intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj, illetve a
Kriszbacher Ildikó ösztöndíj kifizetésére elkülönített keret adott naptári évben nem teljes egészében
kerül kiosztásra, a fennmaradó keret tanulmányi ösztöndíj, rendszeres szociális ösztöndíj, rendkívüli
Beépítette a Szenátus 2009. december 10-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2009. december 10.
napjától.
94 A módosítást a Szenátus 2013. december 19-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2013. december 19. napjától.
95A módosítást a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. január 1. napjától
96 A pont és az alpontok jelölését módosította a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén elfogadott módosítás.
Hatályos 2016. január 1. napjától.
97 A módosítást a Szenátus 2012. szeptember 27-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2012. szeptember 27. napjától.
98 A módosítást a Szenátus 2012. szeptember 27-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2012. szeptember 27. napjától.
99 A módosítást a Szenátus 2013. december 19-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2013. december 19. napjától.
100 A módosítást a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. december 16. napjától.
101 A módosítást a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2017. május 01. napjától.
102 A módosítást a Szenátus 2011. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2011. július 1. napjától.
103 A módosítást a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. január 1. napjától
104 A módosítást a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2017. május 01. napjától.
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szociális ösztöndíj, alaptámogatás, intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj, illetve közéleti
ösztöndíj kifizetésére felhasználható a tárgyév utolsó hónapjában. A tárgyév utolsó rendszeres
kifizetését követően fennmaradó keretet a tárgyév utolsó hónapjában kell felhasználni. A
maradványkeretek felhasználásáról a KTI a tárgyévet követő év március 31. napjáig tájékoztatja az
EHÖK és a Doktorandusz Önkormányzat elnökét.
(3) A rendszeres szociális ösztöndíj, a rendkívüli szociális ösztöndíj, az alaptámogatás, valamint a
szakmai gyakorlati ösztöndíj kifizetésére kell felhasználni az e Szabályzat hatálya alá tartozó
felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, osztatlan képzésben és mesterképzésben részt vevő
hallgatók után biztosított:
a) a hallgatói normatíva legalább 20, legfeljebb 40 százalékát, továbbá
b) a lakhatási támogatás normatívája 60 százalékát,
c) a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva 56 százalékát.
(4) A jegyzet-előállítás támogatására, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez
szükséges elektronikus eszközök beszerzése, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait
segítő eszközök beszerzésére kell felhasználni a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális
normatíva e Szabályzat hatálya alá tartozó felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, osztatlan
képzésben és mesterképzésben részt vevő hallgatók után biztosított intézményi összegének 24
százalékát.
(5) A kulturális tevékenység, valamint a sporttevékenység támogatására kell felhasználni tankönyv, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva e Szabályzat hatálya alá tartozó hallgatói után
biztosított intézményi összegének 20 százalékát.
(6) A köztársasági ösztöndíjra kell felhasználni a köztársasági ösztöndíj e Szabályzat hatálya alá
tartozó hallgatók után biztosított intézményi összegét.
(7) Kollégium fenntartására, működtetésére kell felhasználni a kollégiumi támogatás intézményi
összegét.
(8)105 Kollégiumi férőhely bérlésére, kollégiumi felújításra kell felhasználni lakhatási támogatás e
Szabályzat hatálya alá tartozó hallgatók után biztosított intézményi összegének 40 százalékát. A
lakhatási támogatás keretének legfeljebb 10 %-ának megfelelő összeg erejéig az Egyetemi Hallgatói
Önkormányzat a rektorral kötött megállapodás alapján az esélyegyenlőség biztosítása érdekében
keretet képez. A lakhatási támogatás keretének legalább 5, legfeljebb 30 %-a használható fel az
Egyetem kezelésében álló kollégiumok felújítására, építésére, komfortfokozatuk emelésére, kollégium
céljára szolgáló épület vásárlására. A lakhatási támogatás keretének legfeljebb 30 %-a használható fel
az Egyetem által bérelt férőhelyek fenntartására. Az adott évre vonatkozó százalékos felosztást a
Szenátus a költségvetés elfogadáskor határozza meg. Az Egyetem a kollégiumi térítési díjból
származó bevételei 4,75%-át minden évben a kollégiumban történő lakhatás körülményeinek
fejlesztésére, a hallgatók részére nyújtható támogatások kereteinek növelésére a hallgatók szakmai és
tudományos területen végzett, valamint az Egyetem kulturális, művészeti, sport és diákszociális
tevékenységének támogatására és fejlesztésére, a bevétel további 4,75 %-át az Egyetemi Hallgatói
Önkormányzat és a hallgatói részönkormányzatok feladatainak ellátására, központi kollégiumi
adminisztrációs célokra fordítja.
(9) A hallgatói, valamint a doktori (doktorandusz) önkormányzatok működésének támogatására
kell felhasználni a hallgatói normatíva e Szabályzat hatálya alá tartozó hallgatók után biztosított
intézményi összegének 1%-át.
(10) 106A Kancellária előterjesztésére a következő költségvetési év költségvetési tervének
elkészítésekor a Szenátus meghatározza egyetemi és kari szinten a 11. §-ban felsorolt jogcímek
felhasználható keretösszegeit, majd tárgyév november 15-ig az október 15-ei statisztikai adatok
105

A módosítást a Szenátus 2013. május 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2013. május 23. napjától.
módosítást a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. január 1. napjától
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ismeretében a tényleges kereteket. A Kancellária előterjesztését az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
elnökének, és az oktatási igazgatónak a bevonásával készíti.
(11) 107 A 11. §-ban foglalt jogcímek felhasználási kereteinek felosztására a KTI legkésőbb a félév 4.
hetének végéig javaslatot tesz. A KTI javaslatáról az EHÖK Küldöttgyűlése a Doktorandusz
Önkormányzat véleményének kikérését követően 5 munkanapon belül dönt. A 11. § c) pont, valamint
ac) és fe) alpontok esetében az EHÖK Küldöttgyűlése a Doktorandusz Önkormányzat
Küldöttgyűlésének egyetértésével dönt.
(12) 108 A PÖB adott félév megkezdésekor tájékoztatja a Kari Tanácsot a megelőző félév
keretösszegének felhasználásáról.
A hallgatói jogosultság
13. § (1)109 110A 11. §-ban meghatározott jogcímeken azok a hallgatók jogosultak juttatásokra, akik
megfelelnek az adott juttatásnál tételesen szabályozott valamennyi feltételnek, és az adott félévben
aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.
(2) A hallgató a 11. § b) és c) pontjaiban meghatározott támogatási jogcímeken egyidejűleg csak egy
felsőoktatási intézménytől kaphat támogatást. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási
intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási intézményben részesülhet ezekben a
támogatásokban, amellyel előbb létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A hallgató
köztársasági ösztöndíjban egy intézményben részesülhet. Amennyiben több intézmény tesz javaslatot
ugyanazon személy elismerésére, a hallgató abban az intézményben részesül köztársasági
ösztöndíjban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt.
(3)111 A 11. § aa) pontjában meghatározott tanulmányi ösztöndíj további (párhuzamos) hallgatói
jogviszony esetén az első és a további alapképzési, mesterképzési szakon elért tanulmányi eredmény
alapján is megpályázható.
A hallgatói juttatásokhoz nyújtott normatív hozzájárulásnál figyelembe vehető hallgatói kör és a
figyelembe vehető hallgatói létszám megállapításának rendje
14. § (1) Az Egyetemi támogatás megállapításakor
a) a márciusi és októberi statisztikai adatközlések szerinti jogosult létszámok számtani közepét
kell figyelembe venni
aa) a hallgatói ösztöndíj-támogatásra,
ab) a kollégiumi támogatásra,
ac) a lakhatási támogatásra,
ad) a tankönyv- és jegyzettámogatásra, sport- és kulturális tevékenységre fordítható összeg
esetében;
b) a tényleges jogosultsági hónapszám egytizenkettedét kell figyelembe venni a doktorandusz
ösztöndíj esetében;
c) a tényleges jogosultsági hónapszám egytizedét kell figyelembe venni a köztársasági ösztöndíj
esetében;
d) a ténylegesen kifizetendő összeget kell figyelembe venni a külföldi hallgatók miniszteri
ösztöndíja és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi
ösztöndíjrésze esetében.

A módosítást a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2017. május 01. napjától.
A módosítást a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2017. május 01. napjától.
109 A módosítást a Szenátus 2011. november 10-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2011. november 10. napjától.
110 A módosítást a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. december 16. napjától.
111 A módosítást a Szenátus 2015. június 25-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. június 26. napjától.
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(2) Márciusi statisztikai adatközlésen az Egyetem március 15-i állapotát, októberi statisztikai
adatközlésen az Egyetem október 15-i állapotát rögzítő, az Egyetem által teljesített statisztikai
adatközlést kell érteni.
15. § (1)112113 114A hallgatói ösztöndíj-támogatás esetében a jogosulti létszám az államilag támogatott
teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben részt
vevő hallgatók száma.
(2)115 A kollégiumi támogatás esetében a jogosulti létszám azoknak a hallgatóknak a száma, akik
államilag támogatott vagy a 33. § (1) bekezdése szerinti önköltséges teljes idejű képzésben vesznek
részt, és
a) az intézmény kollégiumában,
b) a Public Private Partnership keretében felépített vagy felújított diákotthonban,
c) e Szabályzat szerinti a kollégiumi, diákotthoni követelményeket teljesítő, az Egyetem által
bérelt férőhelyen
vannak elhelyezve.
(3)116 A lakhatási támogatáshoz rendelkezésre álló támogatás esetében a jogosulti létszám az
Egyetemen államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók létszáma levonva a képzés
helyén bejelentett lakóhellyel rendelkező államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevők
létszámának 95%-át, továbbá levonva a (2) bekezdés szerinti létszámot.
(4) A doktorandusz ösztöndíj esetében a jogosulti létszám az Egyetemen államilag támogatott teljes
idejű doktori képzésben részt vevők létszáma.
(5) A tankönyv- és jegyzettámogatásra, sport- és kulturális tevékenységre fordítható összeg esetében a
jogosulti létszám az (1) bekezdés és a (4) bekezdés szerinti jogosulti létszámok összege.
(6) A köztársasági ösztöndíj esetében a jogosulti létszám a ténylegesen ösztöndíjban részesülő
hallgatók száma.
(7) Az egyes normatívák év közbeni változása esetén a jogosult létszámok megállapítása a képzési
időszakok (tanulmányi félévek) rendjét követik.
Teljesítmény alapú ösztöndíjak
Tanulmányi ösztöndíj
16. § (1)117 118Tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, osztatlan
képzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet.
(2)119 A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható. Tanulmányi ösztöndíjban a
Kar államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatóinak legfeljebb 50%-a részesülhet
oly módon, hogy az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi ösztöndíj havi összegének el kell
érnie a hallgatói normatíva öt százalékának megfelelő összeget. A Kar a tanulmányi ösztöndíj
meghatározásakor a jogszabályban meghatározott feltételeken túl további feltételeket határozhat meg,
melyeket kari kiegészítésben rögzít.

A módosítást a Szenátus 2007. november 29-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2007. november 29. napjától.
A módosítást a Szenátus 2013. december 19-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2013. december 19. napjától.
114 A módosítást a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. december 16. napjától.
115 A módosítást a Szenátus 2014. december 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
116 A módosítást a Szenátus 2008. január 24-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2008. január 24. napjától.
117 A módosítást a Szenátus 2013. december 19-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2013. december 19. napjától.
118 A módosítást a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. december 16. napjától.
119 A módosítást a Szenátus 2014. december 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
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(3) A tanulmányi ösztöndíj odaítélésekor – az abban részesülők körének és számának
meghatározásakor – biztosítani kell, hogy az azonos vagy hasonló tanulmányi kötelezettség alapján
elért eredmények összemérhetőek, és az így megállapított ösztöndíjak azonos mértékűek legyenek.
(4)120 Adott szakon az első aktív félévére beiratkozó, illetve bejelentkező hallgató ebben a félévben
tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet.
(5)121
(6)122
(7)123
(8)124 Eltérő kari rendelkezés hiányában a tanulmányi ösztöndíj megállapítása során Karonként és
szakonként azon hallgatók teljesítményét kell összemérni, akik azonos csoportba sorolhatóak.
(9)125 A tanulmányi ösztöndíj alapját, két tizedesjegyre kerekítve
a)126 a kreditrendszerű képzésben részt vevő hallgatók esetében a tanulmányi és
vizsgaszabályzat 56. § (7) bekezdése szerinti korrigált kreditindex képezi, azzal a
megszorítással, hogy a képletben kizárólag a hallgató államilag támogatott szakjának
tantervében meghatározott, illetve beszámítható tantárgyak vehetők figyelembe:
(teljesített kredit x érdemjegy)
30

teljesített kredit
vállalt kredit

X

b) a nem kreditrendszerű képzésben tanuló hallgatók esetében a tanulmányi átlag adja.
(10)127 A tanulmányi ösztöndíjat a gazdasági tervben a Szenátus által meghatározott keretösszeg
terhére kell kifizetni. A tanulmányi ösztöndíj havi összegét az egyes hallgatók részére a jelen
Szabályzatban meghatározott elvek szerint a KTI állapítja meg és gondoskodik a tanulmányi ösztöndíj
kiutalásáról.
(11)128 Eltérő kari rendelkezés hiányában, egy csoportot alkotnak az azonos évfolyamba tartozó
hallgatók. Az aktív szemeszterszám alapján a következő hallgatók kerülnek egy csoportba:
- 1. évfolyam: 2 szemeszter;
- 2. évfolyam: 3 és 4 szemeszter;
- 3. évfolyam: 5 és 6 szemeszter;
- 4. évfolyam: 7 és 8 szemeszter, továbbá
- 5. évfolyam: 9 és 10 szemeszter.
A képzési időn túli hallgatókat az adott szak képzési idejének megfelelő legmagasabb évfolyamba
tartozó hallgatókkal egy csoportban kell kezelni.

A módosítást a Szenátus 2014. december 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2010. február 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2010.
február 18. napjától.
122 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályát vesztette
2016. január 1. napján
123 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2008. június 26-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2008. június
26. napjától.
124 A módosítást a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. június 18. napjától
125 A módosítást a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. június 18. napjától.
126 A módosítást a Szenátus 2008. június 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2008. június 26. napjától.
127 A módosítást a Szenátus 2011. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2011. július 1. napjától.
128 A módosítást a Szenátus 2011. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2011. július 1. napjától.
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(12)129 Félévente a felosztható keret 3%-át tartalékként félre kell tenni az esetleges korrekciókra.
Amennyiben a lezáratlan, ösztöndíjra jogosult hallgatók aránya meghaladja a 3%-ot, akkor a tartalék
összegét arányosan növelni kell. A fentiek után megmaradó összeget a csoportok között a tanulmányi
ösztöndíjra ténylegesen jogosultak arányában kell felosztani. A megmaradt tartalékot a tárgyév utolsó
hónapjában ki kell fizetni a Hallgatók részére a tanulmányi ösztöndíj arányában.
(13) Az 50%-os határt csoportonként a következőkre figyelemmel kell meghúzni:
a) a három vagy annál kevesebb főből álló csoport esetében a Kari átlagos korrigált kreditindexhez
kell viszonyítani a határ meghúzásakor,
b) a csoporton belül azonos korrigált kreditindexet elérő hallgatók vagy valamennyien részesülnek
tanulmányi ösztöndíjban, vagy egyikük sem,
c) páratlan létszámú csoport esetében a határt lefelé kerekítve kell meghúzni.
(14)130 A csoportkeret szétosztása az egyes hallgatók között – eltérő kari rendelkezés hiányában – az
alábbiak szerint történik:
a) minden jogosult hallgató megkapja a jogszabályban előírt minimális összeget (hallgatói
normatíva 5%-a),
b) minden csoportban az ösztöndíjra jogosult legkisebb korrigált kreditindex-szel rendelkező
hallgatói csoport tanulmányi ösztöndíjának összege legalább a hallgatói normatíva 5 %-a,
c) fentiek után megmaradó összeg a korrigált kreditindex határtól való (két tizedesjegyre
kerekített) eltérés arányában osztandó szét a csoport tagjai között,
d) adott hallgató tanulmányi ösztöndíjának összegét 100,- forintra kell kerekíteni.
(15) A tanulmányi ösztöndíj megállapítása során az adott hallgató utolsó lezárt aktív félévi teljesítését
kell figyelembe venni. Amennyiben adott hallgató úgy vesz részt külföldi részképzésben (pl. Erasmus
ösztöndíj segítségével), hogy párhuzamosan adott félévben a tanulmányait az Egyetemen is aktív
státuszban folytatja, és ezért féléve határidőre nem zárható le, a következő aktív félévben akkor is csak
a tanulmányi ösztöndíjszámítás alapjául szolgáló félév lezárását követően állapítható meg részére a
tanulmányi ösztöndíj. Az érintett hallgatók azonban az adott félévben az ösztöndíjszámítás
szempontjából érintett félév lezárása után szeptemberig, illetve februárig visszamenőleg is megkapják
tanulmányi ösztöndíjukat.
(16)131 132 Az adott félévben kreditelismertetéssel elismert, a részképzés jellegű teljesítések kategóriába
nem tartozó kreditek a tanulmányi ösztöndíj megállapítása szempontjából nem minősülnek a korrigált
kreditindex, valamint a tanulmányi átlag szerinti teljesített kreditnek, ezért a tanulmányi ösztöndíj
megállapítása során ezeket a krediteket nem lehet figyelembe venni. A részképzés jellegű teljesítések
kategóriába tartozó adott félévi kreditek a tanulmányi ösztöndíj megállapítása szempontjából a
korrigált kreditindex, valamint a tanulmányi átlag szerinti teljesített kreditnek minősülnek, ezért a
tanulmányi ösztöndíj megállapítása során ezeket a krediteket figyelembe kell venni.
Köztársasági ösztöndíj
17. § (1)133 Köztársasági ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben,
mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet.
(2) A köztársasági ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. A köztársasági
ösztöndíj havi összege megegyezik a költségvetési törvényben e jogcímen megállapított összeg egy
tizedével.

A módosítást a Szenátus 2011. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2011. július 1. napjától.
A módosítást a Szenátus 2009. december 10-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. december 10. napjától.
131 A kiegészítést a Szenátus 2010. december 16.-i ülésén fogadta el
132A módosítást a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. január 1. napjától
133 A módosítást a Szenátus 2008. június 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2008. június 26. napjától.
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(3) A köztársasági ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az előző év október 15-i állapotát rögzítő
statisztikai adatközlés szerinti államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, illetve mesterképzésben
részt vevő hallgatók számának 0,8%-a, de intézményenként legalább egy fő. A rektor a (4) bekezdés
szerinti javaslatát a köztársasági ösztöndíj folyósításának idején várhatóan alapképzésben, illetve
mesterképzésben részt vevő hallgatókra elkülönítetten teszi meg.
(4) Köztársasági ösztöndíjban az az alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki
adott vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és legalább 55 kreditet
megszerzett.
(5) A köztársasági ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázati felhívást, az elbírálás
szempontjaival együtt a PÖB minden évben legkésőbb június 05-ig – a pályázati határidőt 30 nappal
megelőzően – a Karon szokásos módon közzé teszi. Az elbírálás szempontjait a PÖB a pályázat
kiírását megelőzően, de legkésőbb május 31-ig évente meghatározza, és arról az Oktatási
Igazgatóságot is tájékoztatja. A pályázatokat a hallgató a kari Tanulmányi Osztályra nyújtja be, és a
PÖB rangsorolja. A PÖB döntése alapján felterjesztett pályázatok alapján az OKB minden év
augusztus 1-jéig tesz javaslatot az oktatásért felelős miniszternek a köztársasági ösztöndíj
adományozására. Az OKB elnöke a felterjesztésről a Szenátust soron következő ülésén tájékoztatja.
(6) Az adott tanévre elnyert köztársasági ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható.
(7)134
(8) Amennyiben a köztársasági ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató esetében jogorvoslati
eljárás keretében megállapítást nyer, hogy a hallgató érdemes a köztársasági ösztöndíjra, és a kari
felterjesztésben az (1)-(7) bekezdésben meghatározott feltételek és a kari keretszám alapján arra
jogosult lenne, de azt kari eljárási hiba folytán nem kapta meg, az oktatásért felelős miniszter jogosult
a hallgató részére köztársasági ösztöndíjat adományozni. Ilyen esetben azonban a hallgató nem vehető
figyelembe a köztársasági ösztöndíj keretének meghatározásakor, részére az ösztöndíjat a kar a
hallgatói előirányzat vagy a saját bevétele terhére köteles kifizetni.
(9) A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.
Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj, Kriszbacher Ildikó ösztöndíj, intézményi közéleti
ösztöndíj
18. §135136 137(1) Az intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj, a Kriszbacher Ildikó ösztöndíj
valamint a az intézményi közéleti ösztöndíj nem kötelező juttatások.
(2) Az intézményi szakmai, tudományos ösztöndíjban és az intézményi közéleti ösztöndíjban a teljes
idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben, illetve
doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet. A Kriszbacher Ildikó ösztöndíjban a teljes idejű
alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő
hallgató részesülhet.
(3)138 139 Az intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató
(tudományos, sport, művészeti) tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján, félévre,
havonta vagy egyszeri alkalommal folyósított juttatás. A pályázatokat a kari részönkormányzatok
javaslata alapján, az EHÖK Küldöttgyűlése által elfogadott, és a Szenátus által jóváhagyott űrlapon
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2008. május 8-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2008. május 8.
napjától.
135 A módosítást a Szenátus 2012. szeptember 27-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2012. szeptember 27. napjától.
136 A módosítást a Szenátus 2013. december 19-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2013. december 19. napjától.
137 A módosítást a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. december 16. napjától.
138 A módosítást a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. június 18. napjától.
139 A módosítást a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2017. május 01. napjától.
134
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kell benyújtani. A pályázat elbírálásának szempontjait és a pontrendszert az űrlap tartalmazza. A
pályázat benyújtásának módját és határidejét az EHÖK szakbizottsága a pályázati kiírásban határozza
meg. A beérkezett pályázatokat az EHÖK szakbizottsága az ügyrendjének megfelelő eljárásban bírálja
el.
(3a)140 A doktoranduszok esetében a 18. § (3) bekezdésétől eltérően az intézményi szakmai,
tudományos ösztöndíj pályázatokat a Doktorandusz Önkormányzat szakbizottságának javaslata
alapján, a Doktorandusz Önkormányzat Küldöttgyűlése által elfogadott, és a Szenátus által
jóváhagyott űrlapon kell benyújtani. A pályázat benyújtásának módját és határidejét a Doktorandusz
Önkormányzat Küldöttgyűlése a pályázati kiírásban határozza meg. A beérkezett pályázatokat a
Doktorandusz Önkormányzat szakbizottsága az ügyrendjének megfelelő eljárásban bírálja el.
(4) A Kriszbacher Ildikó ösztöndíj a Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Programban részt vevő
hallgatók részére, pályázat alapján, egy tanévre (10 hónapra), havonta folyósított juttatás. A
pályázatokról a Tehetségtanács dönt.
(5) Intézményi közéleti ösztöndíj jogcímen részesülhetnek pályázatuk alapján az EHÖK
tisztségviselői, a részönkormányzat tisztségviselői és tagjai, valamint egyéb kari hallgatói szervezetek
tisztségviselői és tagjai meghatározott időre, havonta vagy egyszeri alkalommal folyósított juttatás
formájában. Az intézményi közéleti ösztöndíjra fordítható éves keretet úgy kell felosztani, hogy annak
terhére 12 havi kifizetés is teljesíthető legyen.
(6) 141 Az intézményi közéleti ösztöndíj pályázati feltételeit az EHÖK Küldöttgyűlés határozza meg, és
félévente a Karokon szokásos módon teszi közzé. A pályázat elbírálásának szempontjait és a
pontrendszert a pályázati űrlap tartalmazza. A pályázatokat a kiírásnak megfelelően a kiírásban
meghatározott EHÖK szakbizottság az ügyrendjének megfelelően bírálja el és dönt a pályázatokról.
(7)
Szociális alapú ösztöndíjak
Alaptámogatás
19. § (1)142 143 Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőoktatási szakképzésben,
alapképzésben, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgató az első bejelentkezése
alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra
jogosult, amennyiben a hallgató a 20. § (3)-(4) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.
(2) Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt
létesítő hallgató az első bejelentkezése alkalmával - kérelemre - a hallgatói normatíva 75%-ának
megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a 20. § (3)-(4) bekezdésében
foglalt feltételeknek megfelel.

Rendszeres szociális ösztöndíj
20. §144145 (1) Rendszeres szociális ösztöndíjban a 2. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott
feltételeknek megfelelő hallgató részesülhet.
Beépítette a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2017. május 01. napjától.
A módosítást a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2017. május 01. napjától.
142 A módosítást a Szenátus 2013. december 19-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2013. december 19. napjától.
143 A módosítást a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. december 16. napjától.
144 A (2), (3), (49 és (9) bekezdések módosítását a Szenátus 2009. december 10-ei ülésén fogadta el. Hatályos:
2009. december 10. napjától.
145 A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadat el. Hatályos: 2014. szeptember 1. napjától.
140
141
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(2) A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy képzési időszakra
biztosított, havonta folyósított juttatás, melynek legalacsonyabb összege nem lehet kevesebb, mint az
odaítéléskor érvényes hallgatói normatíva 5 %-a.
(3) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves
hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális
támogatásra jogosult és
a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
b)146 halmozottan hátrányos helyzetű,
c) családfenntartó, vagy
d) nagycsaládos, vagy
e)147 árva.
(4) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves
hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális
támogatásra jogosult és
a) hátrányos helyzetű, vagy
b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
c) félárva.
(5)148 A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves
hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató külföldi állampolgárok, valamint a
kedvezménytörvény hatálya alá tartozó hallgatók – nem a részképzés idejére adományozott –
miniszteri ösztöndíjában részesül.
(6)149 150 151 Rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján, a hallgató által
benyújtott pályázat útján igényelhető. A pályázati kérelmet a jelen Szabályzat 2/2. számú mellékletét
képező űrlapon kell az EHÖK szakbizottsága által a pályázati kiírásban meghatározott módon és
határideig benyújtani, amely határidőt az EHÖK szakbizottsága a benyújtási határidőt legalább 15
nappal megelőzően közzétesz.
(7) 152 A pályázatok elbírálásának szempontjait és a pontrendszert az űrlap tartalmazza. A beérkezett
pályázatokat az EHÖK szakbizottsága az ügyrendjének megfelelő eljárásban bírálja el.
(8) A szociális támogatás odaítélésénél a hallgató tanulmányi eredménye, illetve a tanulmányi
eredményhez köthető juttatások mértéke nem vehető figyelembe.
(9) A 20. § (3)-(4) bekezdés
figyelembevételével kell eljárni.

rendelkezésének alkalmazásakor

a

22. § szabályainak

Rendkívüli szociális ösztöndíj
21. § (1) Rendkívüli szociális ösztöndíjban a 2. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott
feltételeknek megfelelő hallgató részesülhet.
(2)153 A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának kiegyenlítésére
folyósított egyszeri juttatás, amelynek maximális összege adott félévben megegyezik a mindenkori
legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) összegével.

A módosítást a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. június 18. napjától.
A módosítást a Szenátus 207. november 29-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2007. november 29. napjától.
148 A módosítást a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. június 18. napjától.
149 A módosítást a Szenátus 2011. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2011. július 1. napjától.
150 A módosítást a Szenátus 2015. június 25-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. június 26. napjától.
151 A módosítást a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2017. május 01. napjától.
152 A módosítást a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2017. május 01. napjától.
153 A módosítást a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. június 18. napjától.
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(3)154 Rendkívüli szociális ösztöndíjban a hallgató kérelme alapján részesülhet. A kérelmet az EHÖK
szakbizottságához kell eljuttatni, amely azt a tanévenként közzétett pályázati felhívásban
meghatározott és közzétett elvek alapján bírálja el.
(4) A beérkezett hallgatói kérelmekről legalább havonta egyszer döntést kell hozni. A kifizetésről a
döntést követő nyolc munkanapon belül intézkedni kell.
Szakmai gyakorlati ösztöndíj155
21/A. § (1)156 Szakmai gyakorlati ösztöndíjra jogosult hallgató, aki államilag támogatott, teljes idejű
alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben vesz részt.
(2) Szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb fél
éves összefüggő gyakorlaton résztvevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi
félévre adható juttatás.
(3)157 A szakmai gyakorlati ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki kötelező szakmai gyakorlatát az
egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől (továbbiakban: képzési hely) eltérő helyen teljesíti, és e
helyen nem részesül kollégiumi ellátásban és a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhelye
közötti távolság legalább 30 km.
(4) 158 A pályázati kérelmet az EHÖK-höz, félévente az EHÖK szakbizottsága által a pályázati
kiírásban meghatározott módon és határideig, a bizottság által rendelkezésre bocsátott
formanyomtatványon kell benyújtani. A pályázat elbírálása a (3) bekezdésben foglaltakon túl, a
hallgató szociális körülményei alapján, jelen Szabályzat 2/2. számú mellékletében lefektetett
pontrendszer szerint történik. A pályázónak a szociális körülményei igazolásán túl a kérelemhez
mellékelnie kell a szakmai gyakorlóhely igazolását. A pályázónak nem kell külön igazolnia a szociális
helyzetére vonatkozó adatokat, amennyiben adott félévben a hallgató egyéb szociális juttatás iránti
kérelmet nyújtott be, és ahhoz már csatolta a szükséges dokumentumokat.
(5) A szakmai gyakorlati ösztöndíj havi összege a hallgatói normatíva éves összegének 10%-át nem
haladhatja meg.
A hallgató szociális helyzete
22. § (1)159160 A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni
a) a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy
tartózkodási hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét,
b) a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét,
c) amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a társadalombiztosítás ellátásaira és a
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX.
törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerinti közös háztartásban él ennek költségeit,
d) a fogyatékos hallgatónak mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök beszerzésére
és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, illetve jelnyelvi
tolmács igénybevételére,
e) a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapota miatt
rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait,

A módosítást a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2017. május 01. napjától.
Beépítette a Szenátus 2009. december 10-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2009. december 10.
napjától.
156 A módosítást a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. december 16. napjától.
157 A (3)-(4) bekezdés módosítását a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2014. szeptember
1. napjától.
158 A módosítást a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2017. május 01. napjától.
159 A módosítást a Szenátus 2009. december 10-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. december 10. napjától.
160 A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2014. szeptember 1. napjától.
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f) a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a vele együtt
eltartott gyermekek számára,
g) a pályázóval egy lakcímen élő ápolásra szoruló hozzátartozó vagy a pályázó ápolásra szoruló
közeli hozzátartozója gondozásával járó költségeket.
(2) A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó három hónap
átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell figyelembe venni. A hallgató
kérésére a bizonyított jövőbeni jövedelemváltozást is figyelembe kell venni.
(3)161 A hallgató szociális helyzetének megállapítása a jelen Szabályzat 2/2. számú mellékletét képező
űrlapon feltüntetett egységes pontrendszer alapján történik.
(4)162 163 A hallgató szociális helyzetét – a rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésének kivételével tanulmányi félévente egyszer, intézményi szinten egységesen vizsgálja az EHÖK, majd ennek
eredményét használja fel mind a szociális ösztöndíj, mind a kollégiumi felvételek, valamint minden
más rászorultság alapú juttatás elbírálásához.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
23. § (1)164165 166Intézményi ösztöndíjrészben részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó
lakóhelyük szerinti települési önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített, továbbá teljes idejű alapképzésben,
mesterképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
(2) Az intézményi ösztöndíjrész forrása az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Doktorandusz ösztöndíj
24. § (1) Az államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő doktorandusz hallgató
doktorandusz ösztöndíjának éves összege a költségvetési törvényben e célra megállapított normatíva
éves összege, megnövelve a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva 56%-ával.
(2) A bejelentkezett doktoranduszok számára az (1) bekezdésben meghatározott éves összeg egy
tizenketted részét kell havonta kifizetni.
(3)167 168A doktorandusz ösztöndíj utalásáról a kari doktori iskola intézkedik a kari adminisztráció
közreműködésével.
(4)169 Amennyiben egy államilag támogatott doktorandusz hallgató a TVSZ 22. §-ában foglalt
feltételek szerint passziválja a félévét, és a passzív félévében a 36 hónapos ösztöndíj jogosultsági
időből felhasznál valamennyi hónapot, abban az esetben a hallgató utolsó aktív félévében az ösztöndíj
jogosultsági hónapok számát a passzivált félévben felhasznált ösztöndíjas hónapok számával
csökkenteni kell.

A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2014. szeptember 1. napjától.
Beépítette a Szenátus 2009. december 10-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2009. december 10.
napjától.
163 A módosítást a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2017. május 01. napjától.
164 A módosítást a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. június 18. napjától.
165 A módosítást a Szenátus 2013. december 19-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2013. december 19. napjától.
166 A módosítást a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. december 16. napjától.
167 A módosítást a Szenátus 2014. december 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
168 A módosítást a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. január 1. napjától.
169 Beépítette a Szenátus 2014. december 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2014. december 19.
napjától.
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Egyéb juttatások
25. § (1)170 Jelen Szabályzat ezen jogcím keretében a hallgatók részére az alábbi egyszeri támogatási
formákat állapítja meg.
(2)171 172 173 174 175 Kiemelkedő tanulmányi, tudományos, sport- és művészeti, illetve közéleti
tevékenységért, továbbá szociális alapon az Egyetem szervezeti egységei, a szervezeti egység
vezetőjének döntése alapján az Egyetem saját bevételének terhére pályázati úton ösztöndíjat
adományozhatnak. Az EHÖK és a Hallgatói Részönkormányzatok pályázatát az EHÖK testülete, a
Doktorandusz Önkormányzat pályázatát a Doktorandusz Önkormányzat Küldöttgyűlése fogadja el,
más egységek pályázati kiírását a rektornak kell megküldeni jóváhagyás végett.
(3)176 A (2) bekezdésben meghatározott ösztöndíjat az Egyetem saját bevétele terhére, pályázati eljárás
alapján adományozhatja a rektor is.
(4)177 Amennyiben az Egyetem által elnyert pályázat előírja, hogy meghatározott összeget ösztöndíj
fizetésére kell felhasználni, a rektor ezen összeg felhasználása érdekében ösztöndíjat vagy
ösztöndíjakat hoz létre. Amennyiben az Egyetem által elnyert pályázat lehetőséget ad arra, hogy az
Egyetem meghatározott összeget, illetve a pályázat útján elnyert összeg egy részét ösztöndíj fizetésére
használja fel, a rektor ezen összeg felhasználása érdekében ösztöndíjat vagy ösztöndíjakat hozhat létre.
26. §178
26/A. §179 180 A doktoranduszok egyéb, nem állami hallgatói ösztöndíjakra is pályázhatnak. Az
aktuális pályázati lehetőségekről a doktori iskolák adnak tájékoztatást.
26/B. §181 A Művészeti Kar az államilag támogatott doktorandusz hallgatók részére - saját bevétel
terhére - félévente 100 000 Ft anyagköltség támogatást, továbbá térítésmentes műterem használatot
biztosít.
Tehetséggondozáshoz kapcsolódó ösztöndíjak182
26/C. § (1)183 A SZINAPSZIS hallgatómentor programban való részvételért adható ösztöndíj iránti
pályázatokról a Tehetségtanács dönt. Az ösztöndíj elnyerésének feltételeit, a pályázati eljárás részletes
szabályait a pályázati kiírás tartalmazza.
(2) Az „Átütő művészeti, sport és tudományos tehetségek” tehetségköveti ösztöndíja iránti
pályázatokról a Tehetségtanács dönt. Az ösztöndíj elnyerésének feltételeit, a pályázati eljárás részletes
szabályait a pályázati kiírás tartalmazza.

A módosítást a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. január 1. napjától.
A módosítást a Szenátus 2008. június 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2008. június 26. napjától.
172 A módosítást a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. január 1. napjától.
173 A módosítást a Szenátus 2016. március 17-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. március 18. napjától.
174 A módosítást a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. december 16. napjától.
175 A módosítást a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2017. május 01. napjától.
176 Beépítette a Szenátus 2008. június 26-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2008. június 26. napjától
177 Beépítette a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos 2016. december 16.
napjától.
178 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2013. június 20-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályon kívül: 2013.
június 20. napjától.
179 Beépítette a Szenátus 2007. november 29-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2007. november 29.
napjától.
180 A módosítást a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2016. június 24. napjától.
181 Beépítette a Szenátus 2007. november 29-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2007. november 29.
napjától.
182 Beépítette a Szenátus 2015. június 25-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2015. június 26. napjától.
183 A módosítást a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. január 1. napjától
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A jegyzet-előállítás támogatása, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez
szükséges elektronikus eszközök beszerzése, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók
tanulmányait segítő eszközök beszerzése
27. § (1) A jegyzet-előállítás támogatására rendelkezésre álló összeget az Egyetem jegyzetek
előállítására, azok hallgatókhoz való eljuttatásának segítésére, továbbá fogyatékossággal élő hallgatók
tanulmányait segítő eszközök beszerzésére használhatja fel.
(2) A támogatás összege létszámarányos bontásban áll a Karok rendelkezésére. Az előállításra javasolt
tankönyvek és jegyzetek listáját előzetesen a hallgatói részönkormányzatnak is véleményeznie kell. Az
összeg felhasználásáról a kar vezetője évente tájékoztatja a hallgatói részönkormányzatot.
A kulturális tevékenység, valamint a sporttevékenység támogatása 184
28. § (1) A sporttevékenységek körébe tartozik különösen az Egyetem keretei között a hallgatók
részére szervezett, illetve nyújtott, testmozgást, sportolást, versenyzést, az egészséges életmódra
nevelést biztosító tevékenység, az életmód-tanácsadás, a Táncoló Egyetem kurzusai.
(2) A Kar a sporttevékenységek támogatására fordítható összeget a Kari Tanács egyetértésével a
hallgatói részönkormányzat döntése alapján használja fel.
29. § (1)185 A kulturális tevékenységek körébe tartozik különösen az Egyetem keretei között a
hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott kulturális tevékenység, rendezvényszervezés, karriertanácsadás, életviteli és tanulmányi, valamint mentálhigiénés életvezetési tanácsadás.
(2) A kulturális tevékenységek támogatásáról a hallgatói részönkormányzat dönt, és felhasználásról
félévente beszámol a Kari Tanácsnak.
Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a Doktorandusz Önkormányzat működésének
támogatása 186
30. § (1) 187 Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: EHÖK) és a Doktorandusz
Önkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az Egyetem, kollégium
helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az Egyetem, kollégium működését.
(2) 188 Az EHÖK és a Doktorandusz Önkormányzat tevékenységét az állami költségvetés az Egyetem
részére biztosított hallgatói normatív juttatás részeként normatív támogatással segíti. A normatíva
összege a hallgatói normatíva 0,5-0,5 százaléka.
(3)189 190 Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat minden tárgyévet megelőző év december 31-ig
megállapodást köt az Oktatási Igazgatósággal a Karrier Iroda támogatásáról.
NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ JUTTATÁSOK
Magyar állampolgár által, államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben folytatott
képzéshez segítséget nyújtó ösztöndíj
31. §191 192 (1) A magyar állampolgárok számára, államilag elismert külföldi felsőoktatási
intézményben folytatott tanulmányokhoz segítséget nyújtó ösztöndíj nyilvános pályázati úton nyerhető
el.
Új R. 10. § (6) bekezdés
A módosítást a Szenátus 2009. december 10-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. december 10. napjától.
186 A módosítást a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2017. május 01. napjától.
187 A módosítást a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2017. május 01. napjától.
188 A módosítást a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2017. május 01. napjától.
189 A módosítást a Szenátus 2011. december 15-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2011. december 15. napjától.
190 A módosítást a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. január 1. napjától
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(2) A pályázat
a) a nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárok számára az anyanyelven – az adott országgal
kötött kétoldalú nemzetközi szerződésben meghatározottak szerint –
b) külföldi teljes vagy részképzés keretében
államilag elismert felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok segítését szolgálja.
(3)193194 A pályázatot – a költségvetési törvényben meghatározott keretek között – az oktatásért felelős
miniszter írja ki.
(4) A pályázat elbírálására a vonatkozó két- vagy többoldalú nemzetközi szerződések és a pályázók
tanulmányi teljesítménye alapján kerül sor.
(5) Az oktatásért felelős miniszter a (4) bekezdésben megállapított elvek alapján – szükség szerint
szakértők bevonásával – dönt a pályázatokról, értesíti a pályázót, és hallgató esetén a felsőoktatási
intézményt is.
(6) A pályázati felhívást az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján teszi közzé és juttatja el
minden felsőoktatási intézménybe és az érintett országos nemzetiségi önkormányzathoz is. A
pályázat benyújtási határideje nem lehet korábbi, mint a közzétételtől számított 30. nap.
Az Európai Gazdasági Térség országaiban részképzésben részt vevő hallgatók ösztöndíja
32. § (1) Ha az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató az Európai Gazdasági Térség
országaiban olyan részképzésben vesz részt, amelyben folytatott tanulmányai az Egyetem képzésébe
beszámíthatók, a hallgató a külföldi tanulmányok idejére ösztöndíjat kaphat.
(2) A hallgató akkor jogosult ezen ösztöndíjra, ha külföldi tanulmányait az Egyetem írásos
hozzájárulásával kezdte meg. Amennyiben a hallgató az alapképzésben folytatja tanulmányait, akkor
kaphat ösztöndíjat, ha a kreditek legalább hatvan százalékát már teljesítette.
(3) Az ösztöndíj éves összege nem lehet kevesebb, mint a hallgatói ösztöndíj támogatás háromszorosa.
Az Egyetem évenként megtervezi költségvetésében az ösztöndíjalapot, amelyet a Karokra
létszámarányosan oszt le.
(4) Az ösztöndíj adományozásáról a PÖB által - a hallgatói önkormányzat egyetértésével - kiírt
nyilvános pályázat útján kell dönteni, amelyet a Karon szokásos módon, valamint a kari honlapon kell
közzétenni. A pályázat benyújtására a hallgatóknak a közzétételtől számítva legalább 30 napot kell
biztosítani. Az ösztöndíj adományozásáról PÖB által felállított rangsor alapján a Kar vezetője hoz
határozatot.
(5) Az ösztöndíj átutalásáról az Egyetem lehetőleg a hallgató kiutazása előtt, de legkésőbb a kiutazását
követő 15 napon belül gondoskodik.
(6) A pályázaton nyertes hallgatóval a Kar vezetője támogatási megállapodást köt, amelyben rögzíti a
külföldi tanulmányai során felvett tárgyak körét és azok befogadását. A hallgatóval kötött
megállapodás szerint sikertelen részképzés esetében a hallgató köteles a kapott támogatás felét
visszafizetni.
Külföldi állampolgárok magyarországi tanulmányainak támogatási rendje

A módosítást a Szenátus 2012. szeptember 27-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2012. szeptember 27. napjától.
A módosítást a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. december 16. napjától.
193 A módosítást a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. június 18. napjától.
194 A módosítást a Szenátus 2014. december 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
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33. § (1)195196 A kétoldalú nemzetközi szerződés alapján az Egyetemen képzésben részt vevő hallgató
részére - az államilag támogatott doktori képzésben részt vevő hallgatót kivéve - az oktatásért felelős
miniszter miniszteri ösztöndíjat adományoz. Az adományozott ösztöndíj évente tíz vagy tizenkét
hónapra szól.
(2) A miniszteri ösztöndíj havi összege megfelel
a)197
b) más alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók esetében a költségvetési törvényben
meghatározott hallgatói normatíva éves összege 34%-ának,
c) doktori képzésben részt vevő hallgatók esetében a költségvetési törvényben e célra
megállapított normatíva éves összege egy tizenketted részének.
(3) A miniszteri ösztöndíjat az Egyetem fizeti ki.
(4)198 199
(5)200
(6)201 202 Nemzetközi megállapodás alapján részképzésben részt vevő nem magyar állampolgárok
esetében az (1)-(5) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az adományozott
ösztöndíj a részképzés időtartamára szól.
33/A. §203 (1) A kedvezménytörvény hatálya alá tartozó, az Egyetemen államilag támogatott
képzésben részt vevő hallgató részére – az államilag támogatott doktori képzésben részt vevő hallgatót
kivéve – az oktatásért felelős miniszter tíz hónapra szóló ösztöndíjat adományozhat.
(2) A miniszteri ösztöndíj havi összege megfelel a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói
normatíva 15%-ának.
(3)204 205A hallgató az ösztöndíjat pályázat útján nyerheti el. A pályázatot az Eötvös Loránd
Tudományegyetem bonyolítja le.
(4) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
a) az ösztöndíj célját,
b) az ösztöndíjra jogosultak körét;
c) az ösztöndíjasnak az ösztöndíjjal összefüggésben álló jogait, illetve az őt terhelő
kötelezettségeket;
d) a döntésre jogosultat;
e) a pályázat lebonyolítóját, illetve a szerződéskötésre jogosultat;
f) az ösztöndíjas adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségeit;
g) a pályázati határidők (benyújtás, elbírálás, értesítés) megnevezését és ezek idejét, helyét;
h) hiánypótlási lehetőséget.

A módosítást a Szenátus 2008. január 24-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2008. január 24. napjától.
A módosítást a Szenátus 2014. december 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
197 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2008. január 24-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2008. január
24. napjától.
198 A módosítást a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. június 18. napjától.
199 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén elfogadott módosítás.
200 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2014. december 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2014.
december 19. napjától.
201 Beépítette a Szenátus 2007. november 29-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2007. november 29.
napjától.
202 A módosítást a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. június 18. napjától.
203 Beépítette a Szenátus 2008. január 24-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2008. január 24. napjától.
204 A módosítást a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. június 18. napjától.
205 A módosítást a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. december 16. napjától.
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(5) Az ösztöndíj kifizetésére a 33. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.
(6)206 A kedvezménytörvény alapján részképzésben részt vevő nem magyar állampolgárok esetében a
jelen Szabályzat 33. §-ának (1)-(5) bekezdése rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy
az adományozott ösztöndíj a részképzés időtartamára szól.
34. §207208 (1) A Magyarországon költségtérítéses, illetve önköltséges képzésben részt vevő nem
magyar állampolgárságú hallgató részére – a 33. § (1) bekezdése szerinti hallgatók kivételével –
tanévenként az oktatásért felelős miniszter ösztöndíjat adományozhat. Az államközi megállapodás
alapján miniszteri ösztöndíjjal támogatott harmadik országbeli állampolgárságú személyt a miniszteri
ösztöndíjjal támogatott időszakra vonatkozóan nem terhelik a magyar állami ösztöndíjhoz fűződő, az
Nftv.-ben meghatározott kötelezettségek.
(2)209 A pályázatot – a költségvetési törvényben meghatározott keretek között – az oktatásért felelős
miniszter írja ki.
(3) A pályázat elbírálása során a rendelkezésre álló költségvetési előirányzat és a pályázók tanulmányi
teljesítménye alapján kerül sor.
(4) A pályázatokat a kari Tanulmányi Osztályra kell benyújtani. A pályázatokat a kari Pályázati és
Ösztöndíj Bizottságok rangsorolják, a rangsorolt pályázatokat továbbítják a (2) bekezdés szerinti
szervezethez. Az oktatásért felelős miniszter a rangsorolás és a (3) bekezdésben megállapított elvek
alapján – szükség szerint szakértők bevonásával – dönt a pályázatokról.
(5) A pályázati felhívást az Emberi Erőforrások Minisztériuma teszi közzé a honlapján, és juttatja el
minden felsőoktatási intézménybe.
34/A. §210(1) A Stipendium Hungaricum ösztöndíj (továbbiakban: ösztöndíjprogram) célja a külföldi
hallgatók magyar felsőoktatási intézményekben folytatandó tanulmányainak kiemelt támogatása.
(2) Az ösztöndíjprogram lebonyolítását a Tempus Közalapítvány látja el.
(3) Az ösztöndíjprogram pénzügyi fedezetét az illetékes minisztérium költségvetése tartalmazza.
(4) Az ösztöndíjast az ösztöndíjszerződés időtartamára az alábbi juttatások illetik meg:
a) mentesség az oktatás önköltségének megtérítése alól,
b) ösztöndíj a szerződés megkötésekor hatályos, magyar hallgatókat megillető ösztöndíj
mértékének megállapítására vonatkozó jogszabályoknak megfelelően,
c) kollégiumi elhelyezés vagy lakhatási támogatás,
d) könyvtár ingyenes szolgáltatásainak igénybevétele,
e) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 16. § (1) bekezdés i) pontjában
meghatározott egészségügyi szolgáltatás, illetve idegen nyelvű egészségügyi szolgáltatás
igénybevétele esetén a felmerült, igazolt költségek megtérítése vagy kiegészítő, idegen nyelvű
ellátásra szóló egészségügyi biztosítás.
(5) Az ösztöndíjasnak az Egyetemmel ösztöndíjas szerződést kell kötnie, amely meghatározza az
ösztöndíjjal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.
(6) Az ösztöndíjas szerződésnek a következőket kell tartalmaznia:
Beépítette a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2009. június 18. napjától.
A módosítást a Szenátus 2012. szeptember 27-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2012. szeptember 27. napjától.
208 A módosítást a Szenátus 2014. december 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
209 A módosítást a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. december 16. napjától.
210 Beépítette a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos 2016. január 1. napjától.
206
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a) az adott szakra vonatkozó képzési és kimeneti követelményben meghatározott képzési időt,
illetve az Nftv. 80. § (2) bekezdés d) pontja szerinti előkészítő tanulmányok időtartamát;
b) az ösztöndíj jogszabályban meghatározott havi összegét és annak kifizetése időpontját,
módját;
c) a más felsőoktatási intézménybe történő átvétel rendjét;
d) az adatkezeléshez való hozzájárulást;
e) azt a feltételt, hogy az ösztöndíjas szerződés abban az időpontban lép hatályba, amikor az
ösztöndíjas hallgatói jogviszonyt létesít;
f) a felsőoktatási tanulmányok szüneteltetésének rendjét.
(7) Az ösztöndíjas szerződés a felek egyetértésével módosítható.
(8) Az ösztöndíjas szerződés – az Nftv. 59. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel – megszűnik,
ha az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya megszűnik.
(9) Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződésben foglaltak szerint köteles az Egyetemmel hallgatói
jogviszonyt létesíteni és azt az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartani.
(10) Ha az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya megszűnik, részére a továbbiakban az ösztöndíj nem
folyósítható. Amennyiben az ösztöndíjas a hallgatói jogviszonyát szünetelteti, a szüneteltetés ideje
alatt részére az ösztöndíj nem folyósítható.
A kollégiumi ellátás igénybevételével és a lakhatási támogatással kapcsolatos feltételek
35. §211 (1) A kollégiumok az Egyetem szorgalmi és vizsgaidőszakaiban, illetőleg a képzési és
kimeneti követelményekben és a tantervekben megfogalmazott tanulmányi követelmények
teljesítésének időszakában biztosítanak elhelyezést az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló
személyek számára.
(2) A kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető el, amelyről jelen Szabályzatban meghatározott
pontozásos rendszer alapján kell dönteni. A pontrendszer megismerését a pályázati kérelmek
benyújtása előtt lehetővé kell tenni.
(3) Pályázatot nyújthat be mindenki, aki az Egyetemre felvételt nyert, illetve az Egyetemmel hallgatói
jogviszonyban áll (továbbiakban: hallgató), függetlenül attól, hogy milyen képzési szakra, milyen
tanulmányi rend szerint nyújtotta be felvételi kérelmét vagy létesített az Egyetemmel hallgatói
jogviszonyt.
(4)212 213 A pályázati kérelmet az EHÖK szakbizottsága által a pályázati felhívásban meghatározott
módon és határidőig kell benyújtani. A pályázat benyújtási határideje nem lehet korábbi, mint a
közzétételtől számított 15. nap.
(5)214
(6) 215 Az EHÖK szakbizottsága a jelentkezéseket a beérkezési határidő lejártától számított 15 napon
belül bírálja el és döntésében állapítja meg a felvételt nyert hallgatók névsorát. A jelentkezés
elbírálásáról az EHÖK szakbizottsága határozata alapján a KTI az elhelyezést nyert jelentkezőket
elektronikusan, a felvételt nem nyert jelentkezőket írásban értesíti. Az értesítésben meg kell határozni
a fellebbezés benyújtására megállapított határidőt.
A módosítást a Szenátus 2013. május 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2013. május 23. napjától.
A módosítást a Szenátus 2015. június 25-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. június 26. napjától.
213 A módosítást a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2017. május 01. napjától.
214 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2015. június 25-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2015. június
26. napjától.
215 A módosítást a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2017. május 01. napjától.
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(7)216
(8)217 A (6) bekezdés alapján felvételt nem nyert jelentkezők kollégiumi elhelyezésére az EHÖK
szakfeladati alelnöke tesz javaslatot az érintett megyei, illetve települési önkormányzatok részére.
(9) Az önkormányzatok által meghozott döntésről az EHÖK a KTI közreműködésével tájékoztatja a
hallgatókat.
36. §218 (1) 219 Az EHÖK szakbizottságának döntésével, illetve eljárásával szemben a hallgató a
jelentkezés elbírálásáról szóló döntésben meghatározott határidőig fellebbezést nyújthat be a
Másodfokú Tanulmányi Bizottsághoz. A fellebbezéseket az EHÖK szakbizottságánál kell leadni.
(2)220 221 Az EHÖK szakbizottsága a fellebbezéseket szakmai szempontból előkészíti és átadja a
másodfokon eljáró Másodfokú Tanulmányi Bizottság részére. A fellebbezéseket a kollégiumi
elhelyezés iránti kérelmeket elbíráló rektori méltányossági döntések meghozatalát követően kell
elbírálni.
(3)222
(4)223 Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül a hallgató az ezen kérelmek benyújtására megadott
határidőn belül benyújtott kérelemben méltányossági alapon is kérheti az elsőfokú döntés
megváltoztatását és kollégiumi elhelyezését a rektortól. Az átruházott méltányossági jogkör tovább
nem ruházható.
(5) 224 Amennyiben valamennyi kérelem elbírálását követően betöltetlen férőhelyek maradnak, úgy
azokat az EHÖK szakbizottsága az általa nyilvántartott központi várólista alapján tölti fel. A
várólistára történő jelentkezés módját és feltételeit az EHÖK szakbizottsága határozza meg és teszi
közzé.
37. § (1)225 A kari, illetve egyetemi alapítású szakkollégiumba történő felvétel szabályait a
szakkollégium szervezeti és működési szabályzata határozza meg. A szakkollégium által, a következő
tanévre felvett hallgatók névsorát az EHÖK szakfeladati alelnöke részére augusztus 1-ig meg kell
küldeni. A fel nem használt férőhelyek a központi várólistára kerülnek.
(2)226
(3) A lakhatási feltételek támogatására a szociális támogatás keretében kerül sor.
38. § (1)227 A pályázatok elbírálásánál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni
a) szociális helyzet,
b) tanulmányi eredmények és szakmai munka,
c) a képzési hely lakóhelytől való távolsága,
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályát veszti: 2017.
május 01. napján.
217 A módosítást a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2017. május 01. napjától.
218 A módosítást a Szenátus 2013. május 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2013. május 23. napjától.
219 A módosítást a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2017. május 01. napjától.
220 A módosítást a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. január 1. napjától
221 A módosítást a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2017. május 01. napjától.
222 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályát veszti: 2017.
május 01. napján.
223 A módosítást a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. január 1. napjától
224 A módosítást a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2017. május 01. napjától.
225 A módosítást a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2017. május 01. napjától.
226 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén elfogadott módosítás.
227 A módosítást a Szenátus 2010. december 16.-i ülésén fogadta el.
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d) közösségi munka,
e) képzés munkarendje,
f) jelen Szabályzat 54. § (6) bekezdése szerint mentesülést.
(2) A kollégiumi jelentkezések elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a hátrányos helyzetű
hallgatót, aki kollégiumi elhelyezés hiányában felsőfokú tanulmányait nem tudja elkezdeni, illetve
folytatni.
(3)228 Az államilag támogatott alap- és mesterképzésben, valamint doktori képzésben Magyarországon
tanulmányokat folytató nem magyar állampolgárságú hallgató, akinek esetében ezt két- vagy
többoldalú nemzetközi szerződés előírja, évi 12 hónapra jogosult kollégiumi elhelyezésre. A két- vagy
többoldalú nemzetközi szerződés alapján Magyarországon önköltséges tanulmányokat folytató nem
magyar állampolgárságú hallgató évi 12 hónapra jogosult kollégiumi elhelyezésre, amelynek díját a
miniszteri ösztöndíjából fizeti.
(4)229 A jelentkezések elbírálása során az EHÖK szakbizottsága a fenti szempontok alapján a
jelentkezéseket pontozza és a pontok alapján rangsorolja. A pontozási rendszer megismerését a
jelentkezések benyújtása előtt lehetővé kell tenni.
(5)230 231 Az (1) bekezdésben meghatározott szempontok alapján az egyetemi férőhelykeretek
a) legalább 15 %-át a hallgató élet –és szociális körülményeire,
b) legalább 15 %-át a tanulmányi követelmények teljesítéséhez kapcsolódó tanulmányi
eredményekre,
c) 5 %-át a tanulmányi követelmények teljesítésén kívüli, kiemelkedő tudományos, kulturális,
sport-és művészeti tevékenység alapján,
d) 8 %-át a kari hallgatói önkormányzatok döntése alapján a kiemelkedő közösségi, illetve
diákszociális tevékenység figyelembevételével,
e) legalább 3, legfeljebb 6 %-át a beérkezett fellebbezések elbírálása alapján
kell feltölteni.
(6) Az egyes kollégiumokban a hallgatók férőhelyekre történő beosztása a kollégiumban felvett
hallgatók végleges névsora alapján a Kollégiumi Diákbizottságok feladata.
(7)232233 234 A kollégiumi felvételi eljárás előkészítésével és koordinálásával, valamint a férőhelyek
elosztásával kapcsolatos feladatokat az EHÖK a szakbizottságain keresztül látja el.
Kollégiumi elhelyezés
39. § (1) A kollégiumi férőhelyeket komfortfokozat szerint négyfokozatú skálán kell besorolni.
(2) A komfortfokozat szerinti besorolás során elsődlegesen az épület állapotát, a vizesblokkokkal való
ellátottságát és az egy helyiségben elhelyezett hallgatók számát kell figyelembe venni.
(3)235 Az egyes férőhelyek besorolásáról a kancellár a rektor és az EHÖK közötti, a tanév kezdetét
megelőző május 30-ig megkötendő megállapodás rendelkezik azzal, hogy
a) csak az I. kategóriába sorolható az a kollégiumi férőhely, melynél a vizesblokk közös
használatú, egy helyiségben 3 vagy annál több fő kap elhelyezést és az épület 10 éven belül nem
volt felújítva;
A módosítást a Szenátus 2014. december 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 20114. december 19. napjától.
A módosítást a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2017. május 01. napjától.
230 A módosítást a Szenátus 2013. május 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2013. május 23. napjától.
231 A módosítást a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2017. május 01. napjától.
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b) a II. kategóriába sorolható be a kollégiumi férőhely, ha egy helyiségben 3 főnél kevesebb kap
elhelyezést;
c) a III. kategóriába sorolható be a kollégiumi férőhely, amennyiben szobánként vagy
kétszobánként komplett vizesblokk van kiépítve, egy helyiségben 3 főnél kevesebb kap
elhelyezést;
d) a IV. kategóriába sorolható be a kollégiumi férőhely, amennyiben szobánként vagy
kétszobánként komplett vizesblokk van kiépítve, egy helyiségben 3 főnél kevesebb kap
elhelyezést és az épület 10 éven belül volt felújítva.
(4) Az (1)-(3) bekezdés alkalmazása során felújítás minden olyan beruházás, amely a kollégium
összértékéhez képest meghatározó költségráfordítás során a kollégiumi lakhatási körülményeket
javítja, kivéve a kollégium állagmegőrzését célzó ráfordítást.
(5) A 2007. január 1-je előtt hallgatói jogviszonyt létesítő, államilag támogatott doktori képzésben
részt vevő hallgatót, amennyiben 2007. augusztus 1-je előtt kollégiumi elhelyezésben részesült,
kérelme esetén fel kell venni a kollégiumba.
(6)236 A hallgatói jogviszonya szünetelése alatt a hallgató nem jogosult kollégiumi elhelyezésre.
Hallgatói munkadíj
40. §237 238(1) A hallgató hallgatói munkadíj ellenében akkor végezhet munkát, ha a Kancellária által
meghatározott (és az Egyetem honlapján közzétett) formában hallgatói munkaszerződést kötöttek
vele. A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatására – ha a Kormány a
hallgató számára kedvezőbb feltételeket nem állapít meg – a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény (a továbbiakban: Munka Törvénykönyve) rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
A hallgató hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát:
a) a duális képzés képzési ideje alatt külső gyakorlóhelyen, a képzési program keretében, illetve a
képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés során az Egyetemen, az
Egyetem által alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen,
b) a képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódóan az Egyetemen vagy az Egyetem által
létrehozott gazdálkodó szervezetben.
(2)239 A hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségekkel függ össze az a munkavégzés is, amikor a
doktorandusz részt vesz az Egyetemnek az oktatással, kutatással összefüggő tevékenységében. A
munkavégzés doktoranduszszerződés alapján folyik. A tanulmányait a 2012/2013. tanévben, illetve
ezután megkezdő doktorandusz a tanulmányi kötelezettségeinek keretében a heti teljes munkaidő húsz
százalékának megfelelő időtartamban az Egyetem oktatási, tudományos tevékenysége körében
munkavégzésre kötelezhető. A doktorandusz által végzett munka ideje az Egyetem oktatási,
tudományos tevékenysége körében történő, kötelező munkavégzéssel együtt egy tanulmányi félév
átlagában nem haladhatja meg a heti teljes munkaidő ötven százalékát. A doktorandusz munkaidőbeosztását oly módon kell meghatározni, hogy vizsgázási és a vizsgára történő felkészülési
kötelezettségeinek eleget tudjon tenni. A doktoranduszszerződés alapján hallgatói munkadíj kerül
kifizetésre, melynek havi összege – a teljes munkaidő ötven százalékának megfelelő idejű
foglalkoztatás esetén – nem lehet kevesebb, mint a legkisebb kötelező munkabér (minimálbér), eltérő
idejű foglalkoztatás esetén ennek időarányos része. A doktoranduszszerződésből eredő vitás ügyek
elbírálására a munkaügyi viták rendezésére vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.
(3)240 A hallgatót
a) a 40. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő
egybefüggő gyakorlat ideje alatt, valamint a duális képzés képzési ideje alatt díjazás illeti, melynek
Beépítette a Szenátus 2013. június 20-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2013. június 20. napjától.
A módosítást a Szenátus 2012. szeptember 27-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2012. szeptember 27. napjától.
238 A módosítást a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. január 1. napjától
239 A módosítást a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2016. június 24. napjától.
240 A módosítást a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. január 1. napjától
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mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka; a díjat –
eltérő megállapodás hiányában – a szakmai gyakorlóhely fizeti,
b) a 40. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a felek megállapodása szerinti díjazás illeti,
melynek ellenében a hallgató által e jogviszonyban létrehozott dolgok tulajdonjoga, illetve a
szellemi alkotásokhoz fűződő vagyoni jogok – eltérő megállapodás hiányában – az Egyetemre,
illetve az Egyetem által létrehozott gazdálkodó szervezetre az átadással átszállnak.
(4)241 A képzési program keretében, illetve a képzés részeként – az (1) bekezdés a) pont szerint –
megszervezett szakmai gyakorlatra költségvetési szervnél hallgatói munkaszerződés és díjazás nélkül
is sor kerülhet. A hallgatót ez esetben is megilletik mindazon jogok, amelyeket a munka
törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére. A gyakorlati képzésben részt vevő hallgatóval e
tevékenységére tekintettel a Kormány által meghatározott feltételekkel megállapodást kell kötni.
Ezeket a rendelkezéseket a 2012. szeptemberében első évfolyamon induló alap-, osztatlan, illetve
mesterképzésre, felsőoktatási szakképzésre, szakirányú továbbképzésre, valamint az azt követő
évfolyamokra felvett hallgatók tekintetében kell alkalmazni, feltéve, hogy a szakmai gyakorlat
teljesítésére 2013. január 1-jét követően kerül sor.
A pénzbeli juttatások kifizetésének általános szabályai
41. § (1) A 11. § a)-d) pontjai szerinti jogcímeken a támogatás kizárólag pénzbeli támogatásként
bocsátható a jogosult hallgató rendelkezésére.
(2) 242 243 A 11. § aa)-ab), ba), bc)-bf), c)-d) pontjaiban meghatározott ösztöndíjat - e Szabályzat eltérő
rendelkezése hiányában - havi rendszerességgel kell a hallgató részére kifizetni. Az Egyetem - a
tanulmányi félév első hónapjának kivételével - legkésőbb a tárgyhó 10. napjáig köteles a számlavezető
hitelintézet felé intézkedni e juttatások átutalásáról. A tanévre vonatkozó kifizetési ütemtervet a KTI
vezetője készíti el a tanévkezdést megelőzően két héttel.
(3)244 245246 247 A (2) bekezdésben foglalt ütemterv szerint a döntést hozó szerv a hallgatói juttatásokról
hozott döntését átadja a KTI számára, annak érdekében, hogy a KTI gondoskodjon a kifizetésről.
(4)248 249 250A pénzbeli juttatások kifizetéséről minden naptári hónap 10. napjáig intézkedni köteles a
KTI. A szeptember, illetve a február hónapra esedékes juttatások október 10., illetve március 10.
napján esedékesek. Adott személynek jogosan járó juttatást abban az esetben is ki kell fizetni, ha ez a
személy a kifizetés időpontjában már nem rendelkezik hallgatói jogviszonnyal.
(5) Az ösztöndíjak, támogatások kifizetése – készpénzfizetés esetén – a hallgatók által megadott banki
folyószámlára való átutalással történik.
(6)251 Amennyiben a hallgató nem adja meg a bankszámlaszámát, adóazonosító jelét vagy helytelen
adatokat szolgáltat, részére a kifizetés nem teljesíthető, illetve a helytelen adatszolgáltatás
következményeit köteles viselni.
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(7) Az intézményi keretösszegek felhasználásáról az oktatási igazgató havonta részletesen írásban
tájékoztatja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatot. A hallgatói részönkormányzat a kari keretösszeg
felhasználásáról havonta tájékozódhat.
III. FEJEZET
Az államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma közötti átsorolás rendje
42. §252 (1)253 254 255 a) Ha az adott tanulmányait a 2007/2008. tanévben, illetve ezután megkezdő,
államilag támogatott, illetve magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytató
hallgatóról a tanév végén a Tanulmányi Osztály megállapítja, hogy az utolsó két olyan félévben,
amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, – figyelembe véve a (6) bekezdés rendelkezéseit is –
nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát,
tanulmányait a következő tanévben csak költségtérítéses, illetve önköltséges képzésben folytathatja.
Az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát egész számra kerekítve, 0,5-re végződő
érték esetén felfelé kerekítve kell megállapítani.
b) Ha az adott tanulmányait a 2016/2017. tanévben, illetve ezután megkezdő, magyar állami
ösztöndíjjal támogatott vagy magyar állami részösztöndíjjal támogatott képzésben tanulmányokat
folytató hallgatóról a tanév végén a Tanulmányi Osztály megállapítja, hogy az utolsó két olyan félév
átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, továbbá amely félévekben nem vett részt
valamely EGT-államban az Egyetem hozzájárulásával megkezdett olyan részképzésben, amelyben
folytatott tanulmányai az Egyetemen folyó képzésébe beszámíthatók, nem szerzett legalább tizennyolc
kreditet, és nem érte el a jelen szabályzat 9. számú melléklete szerint az adott szakra a szak képzési
területe alapján vonatkozó súlyozott tanulmányi átlagot, a hallgatót a tanulmányi osztályvezető
önköltséges képzésre sorolja át. Az adott képzési területre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlag
értéket és azt, hogy adott szak milyen képzési területhez tartozik, a jelen szabályzat 9. számú
melléklete tartalmazza.
(2)256 257 A tanulmányait a 2012/2013. tanévtől, illetve ezután megkezdő, magyar állami ösztöndíjas,
illetve magyar állami részösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytató hallgatót át kell sorolni
önköltséges képzésre, amennyiben az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem
szünetelt, nem rendelkezik a két félév átlagában a hallgató érintett szakját gondozó Kar által, az adott
szak tekintetében meghatározott, a (7) bekezdésben szereplő súlyozott tanulmányi átlaggal.
(3) Jelen Szabályzat 7. és 8. §-ában foglaltaknak megfelelően költségtérítéses, illetve –amennyiben
tanulmányait a 2012/2013. tanévben vagy ezután kezdi meg – önköltséges képzésben részt vevő
hallgatóvá válik az a hallgató, aki a maximálisan igénybe vehető támogatási időt, illetve az adott
oklevél megszerzéséhez igénybe vehető támogatási időt túllépi.
(4)258 259 260 261 Az (1) és (2) bekezdés szerinti átsorolásról a döntést tanévenként egyszer, a tanév
végén, a képzési időszak lezárását követően, de legkésőbb július 31. napjáig kell meghozni. A (3)
bekezdés esetében a döntést félévente a képzési időszak lezárását követően, de az őszi félévet
követően legkésőbb március 1-ig, a tavaszi félévet követően legkésőbb szeptember 30-ig kell
meghozni. A 2015/2016-os tanévre vonatkozó átsorolási eljárás tekintetében a 2015. december 17-ei

A módosítást a Szenátus 2012. szeptember 27-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2012. szeptember 27. napjától.
A módosítást a Szenátus 2014. december 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
254 Az (1)-(2), a (6)-(8) és a (10) bekezdést hatályon kívül helyezte a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén
elfogadott módosítás. Hatályát vesztette 2016. január 1. napján
255 A módosítást a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2016. június 24. napjától.
256 A módosítást a Szenátus 2013. június 20-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2013. június 20. napjától.
257 A módosítást a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2016. június 24. napjától.
258 A módosítást a Szenátus 2014. december 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
259 A módosítást a Szenátus 2015. június 25-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. június 26. napjától.
260 A módosítást a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. január 1. napjától
261 A módosítást a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2016. június 24. napjától.
252
253

33

szenátusi ülésen elfogadott TJSZ módosítás az irányadó, így kötelezően előírt kreditszám, valamint
tanulmányi átlag alapján a 2016/2017-es tanévre vonatkozóan hallgató nem sorolható át.
(5) 262 Az átsorolásról szóló határozatot a kari Tanulmányi Osztály vezetője hozza meg, a Karral kötött
megállapodás alapján a döntést a KTI készíti elő.
(6)263 264 265Az (1), a (2), a (3), a (4) és az (5) bekezdés rendelkezéseit a doktori képzésben nem kell
alkalmazni. Az (1) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdés alapján hozott átsorolási döntés során nem
kell azokat a hallgatókat figyelembe venni, akik az Egyetemen legfeljebb egy képzési időszakban
folytattak tanulmányokat, továbbá akik betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok
miatt félévüket nem tudták befejezni. Jelen bekezdés vonatkozásában félév be nem fejezése alatt –
kivételes esetektől eltekintve – azt kell érteni, ha a hallgató adott félévben egyetlen tantárgyat, illetve
kurzust sem teljesít. Az (1) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdés alapján hozott átsorolási döntés során
azokat a hallgatókat sem kell figyelembe venni, akik az átsorolási döntésnél figyelembe vett bármelyik
félévben ösztöndíjasként (ERASMUS, CEEPUS stb.) külföldi felsőoktatási intézményben folytattak
tanulmányokat vagy vettek részt szakmai gyakorlaton.
(7)266 267 A (2) bekezdés szerinti súlyozott tanulmányi átlag értékek a következők.
a) Állam- és Jogtudományi Kar: 2,00
b) Általános Orvostudományi Kar: 2,00
c) Bölcsészettudományi Kar: 2,20
d) Egészségtudományi Kar: 2,00
e) Gyógyszerésztudományi Kar: 2,00
f) Közgazdaságtudományi Kar: angol nyelvű alap- és mesterképzési szakokon 2,10,
a többi szakon 2,30
g) Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar: 2,00
h) Művészeti Kar: 2,75
i) Műszaki és Informatikai Kar: 2,00
j) Természettudományi Kar: 2,10
(8)268 269 270 271 Az (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésben meghatározott döntést szakonként
kell meghozni. Amennyiben az Egyetemen a képzés telephelyenként (településenként) elkülönülten
folyik telephelyenként és szakonként kell a döntést meghozni.
(9)
(10)272 Az adott félévben kreditelismertetéssel elismert krediteket az (1) bekezdés a) pontja alapján
hozott átsorolási döntés során figyelembe kell venni. A figyelembevétel történhet úgy is, hogy a kari
Tanulmányi Osztály megvizsgálja, hogy a kreditelismertetéssel elismert tantárgy a hallgató ajánlott
tanterve szerint melyik félévhez tartozik, és az átsorolási döntés során csak azon kreditelismertetéssel
elismert tantárgyakat veszi figyelembe, amely tantárgyak a hallgató ajánlott tanterve szerint az
átsorolási döntésnél figyelembe vett félévekhez tartoznak.
(11)273 Az államilag támogatott hallgató kérése alapján költségtérítéses, a magyar állami ösztöndíjjal
és a magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgató pedig kérése alapján önköltséges formában
A módosítást a Szenátus 2011. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2011. július 1. napjától.
A módosítást a Szenátus 2013. december 19-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2013. december 19. napjától.
264 A módosítást a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2016. június 24. napjától.
265 A módosítást a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. december 16. napjától.
266 A módosítást a Szenátus 2014. december 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
267 A módosítást a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2016. június 24. napjától.
268 A módosítást a Szenátus 2013. december 19-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2013. december 19. napjától.
269 A módosítást a Szenátus 2014. december 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
270 A módosítást a Szenátus 2015. június 25-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. június 26. napjától.
271 A módosítást a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2016. június 24. napjától.
272 A módosítást a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2016. június 24. napjától.
273 A módosítást a Szenátus 2013. december 19-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2013. december 19. napjától.
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folytathatja tanulmányait a soron következő félévtől, amennyiben erre vonatkozó kérelme legkésőbb a
félév kezdete előtt 30 nappal beérkezik az érintett Kar Tanulmányi Osztályára. A magyar állami
ösztöndíjjal és a magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgatónak a kérelemben vagy a kérelem
benyújtásával egyidejűleg benyújtott iratba foglaltan nyilatkoznia kell arról, hogy a magyar állami
ösztöndíjjal támogatott illetve magyar állami részösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek
vállalásáról szóló nyilatkozatát visszavonja. A saját kérésre történő átsorolásról a határozatot a
Tanulmányi Osztály vezetője hozza meg. Az átsorolt hallgató ezután viszont csak az Egyetem többi
költségtérítéses, illetve önköltséges hallgatójával megegyező módon kérheti az államilag támogatott,
illetve magyar állami ösztöndíjjal vagy magyar állami részösztöndíjjal támogatott képzésben
megüresedett helyre történő átvételét.
(12) A költségtérítéses képzésre átsorolt hallgató és az Egyetem jelen Szabályzat 47/A. §
rendelkezéseinek megfelelő költségtérítéses szerződést köt. Az önköltséges képzésre átsorolt hallgató
és az Egyetem jelen Szabályzat 47/A. § rendelkezéseinek megfelelő hallgatói képzési szerződést köt (a
továbbiakban a költségtérítéses szerződés és a hallgatói képzési szerződés együtt: költségtérítéses
szerződés). Az átsorolt hallgató kezdő költségtérítésének, illetve önköltségének mértéke megegyezik
az átsorolt hallgató jogviszonya létesítésének évében, az adott szakon költségtérítéses, illetve
önköltséges képzésre felvett hallgatóknak, az átsorolást követő tanévben érvényes költségtérítése,
illetve önköltsége összegével. Amennyiben a hallgató átsorolására az adott szakon megkezdett
tanulmányai első tanévében kerül sor, valamint amennyiben a hallgatót egy adott tanév második
félévétől kezdődő hatállyal sorolják át költségtérítéses, illetve önköltséges képzésre, ekkor az átsorolt
hallgató kezdő költségtérítésének, illetve önköltségének mértéke megegyezik az átsorolt hallgató
jogviszonya létesítésének évében, az adott szakon költségtérítéses, illetve önköltséges képzésre felvett
hallgatóknak az átsorolási döntés tanévében érvényes költségtérítése, illetve önköltsége összegével.
43. §274 275 276(1)277 Ha az államilag támogatott képzésre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése
előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy tanulmányait bármely okból költségtérítéses képzésben
folytatja tovább, helyére – ilyen irányú, a hallgató érintett szakját gondozó Kar által meghatározott
határidőn belül benyújtott kérelem esetén – ugyanazon a szakon költségtérítéses formában
tanulmányokat folytató hallgató léphet. Jelen bekezdés szerinti döntések meghozatalára a tanévenként
egy alkalommal, vagy tanulmányi félévenként egy alkalommal, azaz tanévenként kettő alkalommal
lefolytatható, megürült államilag támogatott helyek betöltése iránti eljárás során kerülhet sor. A
megürült, de adott átsorolási eljárás során be nem töltött államilag támogatott helyek bármelyik
későbbi, megürült államilag támogatott helyek betöltése iránti eljárás során betölthetők. Az átsorolt
hallgató az átsorolás következtében – a támogatási időre vonatkozó rendelkezések figyelembevételével
– annyi ideig folytathatja tanulmányait államilag támogatott formában, ahány félév annak a
hallgatónak a képzési idejéből még hátravan, akinek a helyére átsorolták.
(2)278 Megürült államilag támogatott helyre az sorolható 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 korrigált kreditindexe
A Kar dékánja a megürült helyek minél teljesebb körű betöltése érdekében adott átsorolási eljárás
során adott szak vonatkozásában a b) pont szerinti feltételtől eltekinthet, illetve az a) pontban szereplő
százaléknál alacsonyabb százalékot határozhat meg az a) pont szerinti kreditszerzési feltétel
teljesítéseként.

A módosítást a Szenátus 2012. szeptember 27-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2012. szeptember 27. napjától.
A módosítást a Szenátus 2015. június 25-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. június 26. napjától.
276 A módosítást a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. december 16. napjától.
277 A módosítást a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2016. június 24. napjától.
278 A módosítást a Szenátus 2010. december 16.-i ülésén fogadta el.
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(3) A következő képzési időszakra államilag támogatott formára átsorolható hallgatói létszám
meghatározásához a hallgatók tanulmányi teljesítménye alapján meg kell állapítani, hogy
a) az adott tanévben, az adott szakon hány államilag támogatott hallgatónak szűnt meg a
hallgatói jogviszonya a végbizonyítvány megszerzése előtt,
b) hány olyan államilag támogatott hallgató van, aki az adott tanévben, az adott szakon
költségtérítéses képzésre került átsorolásra,
c) hány olyan hallgató van, aki a lezárt félévvel már igénybe vette az adott oklevél
megszerzéséhez jelen Szabályzat 8. § (1) bekezdése szerint igénybe vehető államilag támogatott
féléveket.
(4)279 Nem sorolható át államilag támogatott képzési formára az a költségtérítéses hallgató, akinek az
adott szakon korábban igénybe vett államilag támogatott féléveinek száma kettővel – a TVSZ 2. § 15.
pontja szerint fogyatékossággal élő hallgatónak minősülő hallgatók esetében néggyel – meghaladja az
adott szak képzési idejét, illetve aki már kimerítette a rendelkezésére álló összes támogatási időt.
(5)280 A költségtérítéses képzésről államilag támogatott képzésre történő átsorolásról a határozatot a
hallgatói kérelmek alapján a Tanulmányi Osztály készíti elő és a dékán hozza meg.
(6)281 282 283 Ha az állami ösztöndíjas képzésre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt
megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy tanulmányait bármely okból önköltséges képzésben folytatja
tovább, helyére – ilyen irányú, a hallgató érintett szakját gondozó Kar által meghatározott határidőn
belül benyújtott kérelem esetén – ugyanazon a szakon állami részösztöndíjas vagy önköltséges
formában tanulmányokat folytató hallgató léphet. Ha az állami részösztöndíjas képzésre felvett
hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy tanulmányait
bármely okból önköltséges képzésben folytatja tovább, helyére – ilyen irányú, a hallgató érintett
szakját gondozó Kar által meghatározott határidőn belül benyújtott kérelem esetén – ugyanazon a
szakon önköltséges formában tanulmányokat folytató hallgató léphet. Jelen bekezdés szerinti döntések
meghozatalára a tanévenként egy alkalommal, vagy tanulmányi félévenként egy alkalommal, azaz
tanévenként kettő alkalommal lefolytatható, megürült állami ösztöndíjas, illetve állami részösztöndíjas
helyek betöltése iránti eljárás során kerülhet sor. A megürült, de adott átsorolási eljárás során be nem
töltött állami ösztöndíjas, illetve állami részösztöndíjas helyek bármelyik későbbi, megürült állami
ösztöndíjas, illetve állami részösztöndíjas helyek betöltése iránti eljárás során betölthetők. Az átsorolt
hallgató az átsorolás következtében a rendelkezésére álló összes támogatási idő, illetve az adott
oklevél megszerzéséhez általa igénybe vehető támogatási idő, továbbá a rá vonatkozó átsorolási
szabályok figyelembevételével folytathat tanulmányokat állami ösztöndíjas, illetve állami
részösztöndíjas képzésben.
(7)284 Megürült állami (rész)ösztöndíjas helyre az sorolható 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 állami (rész)ösztöndíjas hallgatók
összesített korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató
összesített korrigált kreditindexe.
A Kar dékánja a megürült helyek minél teljesebb körű betöltése érdekében adott átsorolási eljárás
során adott szak vonatkozásában a b) pont szerinti feltételtől eltekinthet, illetve az a) pontban szereplő
százaléknál alacsonyabb százalékot határozhat meg az a) pont szerinti kreditszerzési feltétel
teljesítéseként.

A módosítást a Szenátus 2013. december 19-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2013. december 19. napjától.
A módosítást a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. június 18. napjától.
281 A módosítást a Szenátus 2014. december 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
282 A módosítást a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. január 1. napjától
283 A módosítást a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2016. június 24. napjától.
284 A módosítást a Szenátus 2014. december 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
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(8) A következő képzési időszakra állami (rész)ösztöndíjas formára átsorolható hallgatói létszám
meghatározásához a hallgatók tanulmányi teljesítménye alapján meg kell állapítani, hogy
a) az adott tanévben, az adott szakon hány állami (rész)ösztöndíjas hallgatónak szűnt meg a
hallgatói jogviszonya a végbizonyítvány megszerzése előtt,
b) hány olyan állami (rész)ösztöndíjas hallgató van, aki az adott tanévben, az adott szakon
önköltséges képzésre került átsorolásra,
c) hány olyan hallgató van, aki a lezárt félévvel már igénybe vette az adott oklevél
megszerzéséhez jelen Szabályzat 8. § (1) bekezdése szerint igénybe vehető támogatási időt.
(9)285 286 Nem sorolható át állami ösztöndíjas képzési formára az az állami részösztöndíjas, illetve
önköltséges hallgató, továbbá nem sorolható át állami részösztöndíjas képzési formára az az
önköltséges hallgató, akinek az adott szakon korábban igénybe vett államilag támogatott, magyar
állami ösztöndíjjal támogatott és magyar állami részösztöndíjjal támogatott féléveinek száma
összességében kettővel – a TVSZ 2. § 15. pontja szerint fogyatékossággal élő hallgatónak minősülő
hallgatók esetében összességében néggyel – meghaladja az adott szak képzési idejét, illetve aki már
kimerítette a rendelkezésére álló összes támogatási időt.
10) Az önköltséges képzésről állami ösztöndíjas, az önköltséges képzésről állami részösztöndíjas,
továbbá az állami részösztöndíjas képzésről állami ösztöndíjas képzésre történő átsorolásról a
határozatot a hallgatói kérelmek alapján a Tanulmányi Osztály készíti elő és a dékán hozza meg.
(11)287 A magyar állami ösztöndíjjal támogatott és a magyar állami részösztöndíjjal támogatott
formára átsorolt hallgatónak legkésőbb az átsorolási döntést követő félév regisztrációs időszakában,
illetve amennyiben utólagos bejelentkezésre kapott engedélyt, legkésőbb az utólagos bejelentkezése
napján nyilatkoznia kell a magyar állami ösztöndíjjal támogatott illetve magyar állami részösztöndíjjal
támogatott képzés feltételeinek vállalásáról. Amennyiben adott személy nem teszi meg a magyar
állami ösztöndíjjal támogatott illetve magyar állami részösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek
vállalásáról szóló nyilatkozatot, akkor az átsorolási döntés hatályát veszti, és a hallgató továbbra is
önköltséges, illetve állami részösztöndíjas formában folytathatja tanulmányait.
(12)288 Az önköltséges hallgató csak magyar állami ösztöndíjas vagy magyar állami részösztöndíjas
képzési formára, a költségtérítéses hallgató csak államilag támogatott képzési formára kérheti
átsorolását.

IV. FEJEZET
A hallgató által fizetendő díjak és térítések
44. §289 (1)290 Az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók e Szabályzat alapján térítési és
szolgáltatási díjak fizetésére kötelezhetők.
(2) Az államilag nem támogatott képzésben részt vevő hallgatónak e Szabályzat alapján az Nftv. 81. §
(1)-(2) bekezdésében meghatározott ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokért költségtérítést,
illetve – amennyiben tanulmányait a 2012/2013. tanévben, valamint ezután kezdte meg – önköltséget,
az Nftv. 82. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottakért pedig térítési, illetve szolgáltatási díjat kell
fizetnie.

A módosítást a Szenátus 2013. december 19-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2013. december 19. napjától.
(9)-(11) bekezdések módosítását a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. január
1. napjától
287 A módosítást a Szenátus 2013. december 19-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2013. december 19. napjától.
288 Beépítette a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos 2016. december 16.
napjától.
285
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290

A módosítást a Szenátus 2012. szeptember 27-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2012. szeptember 27. napjától.
A módosítást a Szenátus 2008. május 8-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2008. május 8. napjától.
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(3 Államilag támogatott és magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgató
költségtérítés, illetve önköltség fizetésére nem kötelezhető.
(4) A Kar csak az e Szabályzatban megállapított jogcímek alapján, illetve rendelkezések szerint
állapíthat meg díjakat.
Idegen nyelvi hozzájárulás291
44/A. § (1) Amennyiben az adott hallgató adott szakon folytatott tanulmányaira vonatkozó
Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató idegen nyelvi hozzájárulás fizetését írja elő, a hallgató az adott
szakon folytatott tanulmányaira vonatkozó Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban foglalt mértékű, az
adott szakot gondozó Kar Kari Tanácsa által meghatározott idegen nyelvi hozzájárulás fizetésére
kötelezhető.
(2) Az idegen nyelvi hozzájárulás megfizetésének módját, határidejét és az esetleges kedvezményekre
vonatkozó szabályokat az adott szakot gondozó Kar jogosult meghatározni.
A képzési hozzájárulás fizetésének részletes szabályai [az Ftv.
125/A. §-ának (5) bekezdéséhez]292
45. §
46. §
Költségtérítés
47. § (1)293 294 295 A költségtérítés, illetve az önköltség (a továbbiakban a költségtérítés és az önköltség
együtt: költségtérítés) mértékét a Kar – az Egyetem önköltség-számítási szabályzatában foglaltakra
tekintettel – állapítja meg, és rendelkezik a képzés során biztosított esetleges támogatásokról, a
költségtérítés fizetésével kapcsolatos kedvezményekről.
(2)296
(3)297 A hallgató és az Egyetem jelen Szabályzat 47/A. § rendelkezéseinek megfelelő költségtérítéses
szerződésben rögzíti a költségtérítés és a térítési díj összegét. Az első évfolyamon meghirdetett
költségtérítés mértékét a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban közzé kell tenni.
(4)298 299A hallgató kezdő költségtérítési összegét a Kari Tanács szakonként, a felvételi eljárást
megelőző tárgyév október 15-ig határozza meg. Az előkészítő képzésben résztvevők
költségtérítésének egy adott tanévre vonatkozó összegét a felvételi eljárást megelőző tárgyév október
15-ig kell meghatározni. Amennyiben az adott szakon folytatott tanulmányok vonatkozásában idegen

Beépítette a Szenátus 2014. december 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2014. december 19.
napjától.
292 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2008. május 8-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2008. május 8.
napjától.
293 A módosítást a Szenátus 2012. szeptember 27-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2012. szeptember 27. napjától.
294 A módosítást a Szenátus 2015. június 25-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. augusztus 01. napjától.
295A módosítást a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. január 1. napjától
296 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályát vesztette
2016. január 1. napján
297 A (3)-(4) bekezdések módosítását a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. június 18.
napjától.
298 A módosítást a Szenátus 2014. december 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
299 A(4)-(9) bekezdés módosítását a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. január 1.
napjától
291
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nyelvi hozzájárulás fizetési kötelezettség áll fenn, az idegen nyelvi hozzájárulás összegét a Kar szintén
a felvételi eljárást megelőző tárgyév október 15-ig köteles meghatározni.
(5)300 A költségtérítés 2015/2016. tanévben érvényes összege a hallgatói jogviszony ideje alatt nem
módosítható. Azon hallgatók esetében, akik az Egyetemmel a 2015/2016. tanévben vagy ezt követően
létesítenek hallgatói jogviszonyt, az önköltség hallgatói képzési szerződésben rögzített, képzésre
érvényes összege, valamint a költségtérítés költségtérítéses szerződésben rögzített, képzésre érvényes
összege a hallgatói jogviszony ideje alatt nem módosítható.
(6)301 302 303A KTI a tanév őszi félévére vonatkozó költségtérítési/önköltségi díjak fizetési előírásait
(kiírás) az őszi félévre vonatkozóan a tárgyév júliusában, míg a tavaszi félévre vonatkozóan legkésőbb
a tárgyév januárjának első felében készíti el a TR-ben. Az Egyetemre bármely felvételi eljárás során
felvételt nyert hallgatók kiírásai a TR-be történő beemelést követően készülnek el. Azokban az
esetekben, amikor a Kar a fizetendő költségtérítési/önköltségi díj összegét devizában állapítja meg, a
fizetendő költségtérítési/önköltségi díj TR-ben történő kiírása devizában történik. A
költségtérítési/önköltségi díj befizetése ebben az esetben az adott devizában történő utalással vagy az
Egyetem valutapénztárában az adott valutával történő befizetéssel lehetséges. A hallgatók
tájékoztatása a kiírás összegéről, a fizetési tudnivalókról elektronikus formában történik meg, a
hallgató TR-ben rögzített e-mail címén és webes üzeneten keresztül, az őszi félévre vonatkozóan július
végén, a tavaszi félévre vonatkozóan január első felében. A pénzügyi tájékoztató levélben a kivetés
kiegyenlítésére felajánlott fizetési mód a VPOS és a banki átutalás. A 2016/2017. tanévtől kezdődően
a költségtérítési/önköltségi díjat gyűjtőszámlán keresztül, illetve banki átutalással lehet rendezni. A
díjfizetésről szóló hivatalos értesítés dátumának a kiírás TR-ben történő rögzítésének dátumát kell
tekinteni, a fizetési határidőnek a TR-ben rögzített határidőt. A díjfizetésről szóló hivatalos
értesítéseket úgy kell elkészíteni, hogy az értesítés napja és a befizetési határidő között legalább 15
nap legyen.
(7) A félév megkezdése előtt kell kiírást készíteni minden olyan költségtérítéses, önköltséges valamint
magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgatónak, aki a tárgyfélévet megelőző három félév
bármelyikében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezett, és időközben nem szűnt meg a hallgatói
jogviszonya. Kiírást kell készíteni továbbá minden olyan hallgatónak, aki a beiratkozást követően
aktív félévvel nem, csak kettő passzív félévvel rendelkezik. Az aktuális félévre be nem jelentkező
hallgatók kiírását a Magyar Államkincstárnak (MÁK) küldendő jelentés elkészítését megelőzően, azaz
legkésőbb a szorgalmi időszak első hónapjának utolsó napjáig törölni kell.
(8) Azoknak a hallgatóknak, akiknek nem készült kiírás, de a hallgatói jogviszonyuk az adott félévben
aktív, pótkiírást kell készíteni. Pótkiírást a KTI a bejelentkezési időszakot követően készít. A fizetési
határidő ebben az esetben a kiírás készítését követő 15. naptári nap. A bejelentkezési időszakot
követően aktivált, valamint költségtérítéses, illetve önköltséges formára átsorolt hallgatókról a karok
azonnali hatállyal tájékoztatják a KTI-t, annak érdekében, hogy az érintett hallgatóknak is készüljön
kiírás.
(9) A lejárt tartozással rendelkező hallgatók a hallgatói webes felületre történő bejelentkezéskor
üzenetet kapnak. Az érintett hallgatóknak a KTI a tavaszi félévben április 30-ig, az őszi félévben
november 30-ig elektronikus úton felszólítást küld. A TR-ben elektronikusan generált és a TR-ben
nyilvántartott e-mail címre automatikusan küldött felszólítás első felszólításnak minősül. A következő
– egyben első tértivevényes – felszólítást a tartozással rendelkező hallgatóknak a tavaszi félévben
júniusban, az őszi félévben pedig januárban küldi ki a KTI. A harmadik – egyben első ügyvédi –
felszólító levelet ezt követően küldi ki a Kancellári Hivatal Jogi Főosztálya.
(10) Jelen § (6), (7), (8) és (9) bekezdése 2015. január 1. napján lép hatályba.
A módosítást a Szenátus 2015. június 25-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. augusztus 01. napjától.
A (6)-(10) bekezdéseket beépítette a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2015.
január 1. napjától.
302 A módosítást a Szenátus 2015. június 25-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. augusztus 01. napjától.
303 A módosítást a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2016. június 24. napjától.
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Költségtérítéses szerződés
47/A. §304 Az Egyetem és a költségtérítés fizetése mellett folytatott képzésben részt vevő hallgató
költségtérítéses szerződést köt. A szerződéskötéskor az Egyetemet a Kar vezetője képviseli.
(2)305 Költségtérítéses szerződést kell kötni:
a) a költségtérítéses, önköltséges valamint magyar állami részösztöndíjjal támogatott
finanszírozási formára felvett, vagy átvett hallgatóval,
b) a jelen Szabályzat 42. § rendelkezései alapján költségtérítéses, illetve önköltséges
finanszírozási formára átsorolt hallgatóval az átsorolást követő első bejelentkezésekor, illetve
amennyiben a hallgató átsorolására az adott szakon megkezdett tanulmányai első tanévében
kerül sor, valamint amennyiben a hallgatót egy adott tanév második félévétől kezdődő hatállyal
sorolják át költségtérítéses, illetve önköltséges képzésre, ekkor az átsorolási döntés jogerőre
emelkedésétől számított 30 napon belül.
(3)306 307 308
(4)309 310A költségtérítéses szerződést írásban kell megkötni, két eredeti példányban, amelyből egy
példányt a KTI, illetve amennyiben a költségtérítéses szerződést nem a KTI készíti el, ebben az
esetben a tanulmányi osztály köteles megőrizni a jogviszony megszűnését követő 5 évig. A szerződés
nyelve a magyar, de amennyiben nem magyar állampolgár idegen nyelvű képzésben folytat
tanulmányokat, a szerződést az oktatás nyelvén is el kell készíteni. A hallgató köteles a
költségtérítéses szerződés mindkét eredeti példányát aláírásával ellátva a KTI által meghatározott
időpontig a KTI-nek visszaküldeni, azonban a költségtérítés-fizetési kötelezettséget, a költségtérítés
fizetésére vonatkozó határidőket, továbbá a hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódó egyéb kötelezettségek
teljesítését a költségtérítéses szerződés aláírásának dátuma, illetve KTI-re történő visszaküldésének
időpontja nem befolyásolja.
(5) A költségtérítéses szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a képzés megnevezését (OKJ-s képzés esetén ennek azonosító számát is), a képzéssel
szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség megnevezését, a képzés szakmai
követelményeiről rendelkező jogszabály számát,
b) a hallgatónak a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módját, a
vizsgárabocsátás feltételeit,
c) az elméleti tanórákról, a gyakorlati foglalkozásokról, illetve a konzultációkról való
megengedett hiányzás mértékét, és ennek túllépése esetén a hallgatót érintő következményeket,
d) a képzés helyét, munkarendjét, időtartamát, ütemezését figyelembe véve az előzetesen
megszerzett tudás beszámítását,
e) a gyakorlati foglalkozás helyét, időtartamát, ütemezését, valamint a hallgató számára a
gyakorlati foglalkozással összefüggésben esetlegesen biztosított juttatásokat,
f) a költségtérítés és térítési díjak összegét, mértékét és fizetésének módját, figyelembe véve az
előzetesen megszerzett tudás beszámítását,
g) a költségtérítésért járó szolgáltatásokat,
h) a befizetett költségtérítés visszafizetésének feltételeit,
i) állami, illetve európai uniós források terhére támogatásban részesülő képzés esetén a
támogatás tényét, megnevezését, a támogatás összegét,
j) a képzésben részt vevő hallgató, illetve az Egyetem szerződésszegésének következményeit,
k) mindazt, amit más jogszabály előír, vagy lehetővé tesz.
A módosítást a Szenátus 2012. szeptember 27-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2012. szeptember 27. napjától.
A módosítást a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2016. június 24. napjától.
306 A módosítást a Szenátus 2011. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2011. július 1. napjától.
307 A módosítást a Szenátus 2015. június 25-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. június 26. napjától.
308 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályát vesztette
2016. január 1. napján
309 A módosítást a Szenátus 2011. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2011. július 1. napjától.
310A módosítást a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. január 1. napjától
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(6) Az Egyetemen költségtérítéses szerződésként kizárólag az Oktatási Igazgatóság által
meghatározott (a Kancellári Hivatal Jogi Főosztály, és az EHÖK által véleményezett)
formanyomtatvány használható, amelyet az Egyetem honlapján közzé kell tenni.

(7)311 A költségtérítéses szerződést – az Állam- és Jogtudományi Karon szakirányú továbbképzésben,
valamint az Általános Orvostudományi Karon idegen nyelvű képzésben tanulmányokat folytató
hallgatók esetében alkalmazandó költségtérítéses szerződést kivéve – a KTI készíti el.
Fizetési kötelezettség rendezése gyűjtőszámlán keresztül312
47/B. § (1) A gyűjtőszámla a Magyar Államkincstárnál vezetett olyan közös bankszámla, ahova az
Egyetem hallgatói tetszőleges összeget fizethetnek be azért, hogy annak terhére az Egyetemen
keletkezett fizetési kötelezettségüket rendezni tudják. A befizetett összegekből a TR hallgatónként
egyenleget képez, melyből a hallgató a befizetési kötelezettségeit az általa kívánt sorrendben
rendezheti.
(2) Gyűjtőszámlára történő utaláskor a közlemény rovatba az „NK-„ szöveg után be kell írni a hallgató
Neptun kódját.
(3) A gyűjtőszámlára utalt összegeket a TR a közlemény rovat adatai alapján azonosítja be.
Amennyiben a közlemény rovat nem a (2) bekezdésben meghatározott módon kerül kitöltésre, akkor
megnövekedhet az az átfutási idő, ami szükséges ahhoz, hogy az utalás a hallgató gyűjtőszámláján
megjelenjen.
(4) A befizetett összeg elsődleges beazonosítása az „NK-Neptun kód” alapján történik. Amennyiben a
beazonosítás az „NK-Neptun kód” alapján sikertelen, akkor a rendszer leellenőrzi, hogy az adott
bankszámláról korábban érkezett-e utalás, illetve hogy az adott számlaszám szerepel-e alapértelmezett
számlaszámként valamelyik hallgatónál. Amennyiben a rendszer egyezést talál, akkor az adott
hallgató egyenlegén jelenik meg az utalt összeg.
(5) Az utalás az indítást követő néhány napon belül jelenik meg a hallgató gyűjtőszámláján.
(6) Az Egyetem a hallgató lejárt tartozását a gyűjtőszámlán levő összeg erejéig automatikusan
kiegyenlíti.
(7) A gyűjtőszámlára befizetett összeg (6) bekezdés szerint fel nem használt része a hallgató kérelmére
visszautalásra kerül arra a bankszámlaszámra, amelyről az utalás érkezett. A visszautalható összeg
nagysága minimum 500,- Ft.
(8)313 Ha egy hallgató az Egyetem főszámlájára többet utal, mint a kiírásainak az összege, az Egyetem
a többletet a hallgató külön rendelkezése nélkül is átutalhatja a gyűjtőszámlára.

A költségtérítés fizetésével kapcsolatos kedvezmények szabályai
48. §314 (1)315 316 317 318A költségtérítés összegéből a hallgató részére mérséklés adható. A hallgató
részére a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzete alapján adható mérséklés
Beépítette a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos 2016. január 1. napjától
címet és a 47/B. §-t beépítette a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos 2016.
január 1. napjától
311

312A

Beépítette a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos 2016. december 16.
napjától.
314 A módosítást a Szenátus 2015. június 25-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. augusztus 01. napjától.
315 A módosítást a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. június 18. napjától.
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igénylésének formai és tartalmi követelményeit a Kar dékáni utasítás keretében köteles meghatározni
azzal, hogy a költségtérítés összege, illetve a tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben vagy ezt követően
megkezdő hallgatók esetében a teljes önköltség összege legfeljebb 80 %-kal mérsékelhető, de a
mérsékelt költségtérítés összege az adott szak bekerülési költségénél alacsonyabb összegben nem
állapítható meg. 2015. január 1-től a hallgató az általa fizetendő költségtérítési/önköltségi díjból
kedvezményt legkésőbb a bejelentkezési időszak utolsó munkanapjáig kérhet. 2015. január 1-től azok
a hallgatók nyújthatnak be a megadott határidőt követően kedvezményre vonatkozó kérelmet, akiknek
a fizetési előírása (kiírása) valamilyen okból az őszi félév esetében szeptemberben (vagy ezt
követően), a tavaszi félév esetében februárban (vagy ezt követően) készül el. Ebben az esetben a
kérelem benyújtásának határideje a fizetési előírásról (kiírásról) való tudomásszerzéstől számított 8
nap, de legkésőbb a fizetési határidő napja. A hallgatói kérelmekhez kapcsolódó döntésről a
határozatokat a karoknak az érintett hallgató és a KTI részére kell eljuttatni, a tavaszi félévben
legkésőbb március 15-ig, az őszi félévben pedig legkésőbb október 15-ig, biztosítva ezzel, hogy az
Egyetem valós adattartalommal tudja teljesíteni a törvény által előírt adatszolgáltatási kötelezettségét.
Ez utóbbi rendelkezés 2015. január 1. napján lép hatályba.
(2)
(3)
(4)319 A Kar az (1) bekezdésben meghatározott dékáni utasításban köteles a hallgató számára
kedvezően figyelembe venni a tanulmányi eredmények alapján járó kedvezmények meghatározása
körében, amennyiben a hallgató az Egyetemen több szakon folytat tanulmányokat.
(5)320 Az Egyetemmel vendéghallgatói jogviszonyban lévő személy a vendéghallgatói jogviszonya
keretében önköltségmérséklésre nem jogosult.
49. § 321 (1) Az a hallgató, aki
a) 2006. december 31-e előtt létesített hallgatói jogviszonyt és
aa) költségtérítéses képzésben vett részt és az adott félév (oktatási időszak) első napján
terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési
támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesült, vagy
ab) közismereti tanári vagy hittanár-nevelő szakon egyszakos tanári oklevéllel már rendelkező
magyar állampolgárságú hallgatóként második közismereti tanári szakképzettség
megszerzésére irányuló szakon az adott tanári szak képesítési követelményeiben
meghatározott időtartamban folytat tanulmányokat, és
b) a félév (oktatási időszak) első napján az aa) vagy az ab) pontok szerinti feltételeknek eleget
tesz,
azon a szakon, szakképzésben, melyben 2007. augusztus 1-e előtt az aa) vagy az ab) pont alapján
korábban költségtérítés-mentességben részesült, a b) pont szerinti félévben (oktatási időszakban)
költségtérítés fizetésére nem kötelezhető.
(2)322 323 Az (1) bekezdés alapján kedvezményre jogosult hallgató köteles ennek tényét a
beiratkozáskor/bejelentkezéskor jelezni, és legkésőbb az adott tanév első félévében október 31-ig,
második félévében március 31-ig a szükséges dokumentumok benyújtásával igazolni. Ezen időpontok
után igazolást a KTI nem fogadhat el.

A módosítást a Szenátus 2011. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2011. július 1. napjától.
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. január 1. napjától.
318 A módosítást a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. január 1. napjától
319 A módosítást a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. június 18. napjától.
320 Beépítette a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos 2016. december 16.
napjától.
321 A módosítást a Szenátus 2007. november 29-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2007. november 29. napjától.
322 A módosítást a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. június 18. napjától.
323 A módosítást a Szenátus 2011. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2011. július 1. napjától.
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(3) Azoktól a hallgatóktól, akik a 2000/200l-es és a 2001/2002-es tanévben létesítettek hallgatói
jogviszonyt és államilag finanszírozott képzésben kezdték tanulmányaikat, de már nem számítanak
államilag támogatott hallgatónak, amennyiben a megkezdett képzés legfeljebb nyolc féléves volt, a
megkezdett képzésben további két féléven keresztül, egyéb esetekben három féléven keresztül
költségtérítési díj nem szedhető. Ezen hallgatókat - amennyiben a képzésben 2007. szeptember 1-jéig
költségtérítés fizetésére nem voltak kötelezve - ezt követően a további félévekben csak a felsőoktatási
intézmény szabályzatának ilyen értelmű kifejezett rendelkezése esetén lehet költségtérítés fizetésére
kötelezni.
Kollégiumi díj, lakhatási díj
50. § (1) A hallgatók a kollégiumi férőhely igénybevétele esetén térítési díjat fizetnek.
(2) A kollégiumi térítési díjat a lakhatási feltételek biztosításáért és az ahhoz kapcsolódó, a
rendeltetésszerű használatot biztosító alapszolgáltatásokért kell megfizetni. A kollégiumok az
alapszolgáltatásokon felül többletszolgáltatásokat is nyújthatnak, amelynek igénybevételéről a hallgató
dönt. A többletszolgáltatások igénybevételének feltételeit és az azokért fizetendő díjat az üzemeltető
állapítja meg.
(3) A kollégiumi alapszolgáltatásként legalább a jogszabályban a kollégium, illetve diákotthon
működésének engedélyezéséhez előírt feltételek folyamatos biztosítását és működtetését, továbbá a
személyi számítógépek, szórakoztató elektronikai eszközök, valamint a kisfogyasztású háztartási
eszközök üzemeltetési lehetőségét kell érteni.
(4)324 325A kollégiumi térítési díj összegét – a kollégiumok komfortfokozata alapján megállapított
kategóriáknak megfelelően – tanévenként, a kancellár, a rektor és az EHÖK közötti, a jelen Szabályzat
7. számú mellékletét képező megállapodásban kell rendezni a tárgyév május 30-ig. A megállapodás a
Szenátus jóváhagyásával érvényes. A megállapodás megkötését megelőzően a kollégiumok állapotát,
az abban bekövetkezett változásokat fel kell mérni, a felmérés alapján kell kategóriákba sorolni a
kollégiumokat és megállapítani a kollégiumi térítési díjakat.
Térítési és szolgáltatási díjak
51. § (1) A hallgatók a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, illetve más szabályzatban meghatározott
kötelesség elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért, amennyiben a mulasztás vagy a késedelem
nekik felróható, a jelen Szabályzat 1. számú mellékletét képező táblázatban foglalt díjtételeket
kötelesek fizetni.
(2) Egyéb szolgáltatásokért, amelyek nem kapcsolódnak a képzési és kimeneti követelményekben,
illetve a tantervekben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez –az Egyetemi Hallgatói
Önkormányzat egyetértésével – 1. számú mellékletet képező táblázatban foglaltak szerint más díjak is
megállapíthatók. E díjak megfizetésére a hallgató csak a szolgáltatás igénybevétele esetén kötelezhető.
(3)326 327A Campus-kreditben meghirdetett térítésköteles kurzusok díját a karok dékáni utasítás
keretében teszik közzé a kurzusfelvételi időszak kezdetéig. A térítésköteles kurzusok díjának kiírását a
szorgalmi időszak első hónapjának végéig készíti el a KTI. A fizetési határidő az őszi félévben október
15., a tavaszi félévben március 15.
(4) Az Egyetem létesítményeinek (könyvtár és a könyvtári alapszolgáltatások, laboratórium,
számítástechnikai, sport- és szabadidős létesítmények) és eszközeinek használata az adott
A módosítást a Szenátus 2005. október 27-ei ülésén fogadta el.
A módosítást a Szenátus 2016. december 15-i ülésén fogadta el. Hatályos 2016. december 16. napjától.
326 Beépítette a Szenátus 2014. december 18-ai ülésén elfogadott módosítás. A bekezdések számozása módosul.
Hatályos: 2014. december 19. napjától.
327 A módosítást a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. január 1. napjától
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létesítmények szabályzata alapján meghatározott körben minősül ingyenesnek. Az ingyenes
szolgáltatásokon felül a létesítmények által meghatározott mértékű díj szedhető a hallgatótól a
szolgáltatás igénybevételéért.
(5)328 A doktorjelölti jogviszonyban állók az alábbi eljárási díjakat kötelesek megfizetni:
a) fokozatszerzési eljárási díjat, amely a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap legalább
négyszeres, legfeljebb nyolcszorosa,
b) szigorlati díjat, amely a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap összege,
c) védési díjat, amely a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap legalább hatszorosa, legfeljebb
tízszerese.
(6) A fokozatszerzési eljárási díj, valamint a védési díj pontos összegét a doktori iskola szabályzatában
határozza meg. Az (5) bekezdésben meghatározott eljárási díjakat a doktori iskola a helyben szokásos
módon közzéteszi.
(7)329 Az idegen nyelven folytatott fokozatszerzési eljárás esetén a doktori iskola az eljárási díjak (5)
bekezdésben meghatározott mértékétől eltérhet, az eljárási díj azonban nem haladhatja meg
a) a fokozatszerzési eljárási díj esetén
a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap
tizenhatszorosát,
b) a szigorlati díj esetén a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap hatszorosát,
c) a védési díj esetén a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap negyvenszeresét.
(8) A fokozatszerzési eljárás az államilag támogatott doktorandusz hallgatók részére hallgatói
jogviszonyuk fennállása alatt ingyenes.
A hallgató fizetési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos rendelkezések
52. §330 (1)331 332 333 334 335 336 A félévre megállapított költségtérítést a kari tanács által évente
jóváhagyott, és a honlapon a tanév megkezdését megelőzően közzétett ütemtervben meghatározott
időpontig kell befizetni. 2015. augusztus 1-től kezdődően a költségtérítés befizetésére az alábbi
szabályok vonatkoznak. A költségtérítést legfeljebb három részletben lehet befizetni. Az első részlet a
teljes költségtérítés 40 %-a, melynek az Egyetem számlájára legkésőbb a bejelentkezési időszak
megkezdését megelőző utolsó munkanapon be kell érkeznie. A második részlet a teljes költségtérítés
30 %-a, beérkezési határideje az őszi szemeszterben október 15., a tavaszi szemeszterben március 15.
A harmadik részlet a teljes költségtérítés 30 %-a, beérkezési határideje az őszi szemeszterben
november 15., a tavaszi szemeszterben április 15. A 30 % mértékű költségtérítés részletek késedelmes
befizetése esetén késedelmi díj kerül felszámításra, a késedelmi díj összege a késedelemmel érintett
költségtérítés részlet 6 %-a. Amennyiben a költségtérítés kiírása nem három részletben történik, akkor
minden késedelmesen befizetett részlet után felszámításra kerül a késedelmi díj, melynek összege a
késedelemmel érintett költségtérítés részlet 6%-a. A késedelmi díj abban az esetben kerül
felszámításra, ha a költségtérítés összege a beérkezési határidőt követő három napon belül nem érkezik
meg az Egyetem bankszámlájára; függetlenül attól, hogy a hallgató fizetési kötelezettségét milyen
módon teljesíti. Késedelmi díj abban az esetben is felszámításra kerül, ha számla alapján a hallgatótól
eltérő személy, illetve cég fizeti be késve a költségtérítés összegét. Amennyiben a késedelmi díj
összege adott hallgató esetében nem érné el az 1.000,- Ft-ot, az Egyetem eltekint a késedelmi díj
A (4)-(7) bekezdéseket beépítette a Szenátus 2007. november 29-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos:
2007. november 29. napjától.
329 A módosítást a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. június 18. napjától.
330 A módosítást a Szenátus 2015. június 25-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. augusztus 01. napjától.
331 A módosítást a Szenátus 2008. június 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2008. június 26. napjától.
332 A módosítást a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. június 18. napjától.
333 A módosítást a Szenátus 2011. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2011. július 1. napjától.
334 A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. január 1. napjától.
335 Az (1), (3)-(5) és (8)-(11) bekezdések módosítását a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén fogadta el.
Hatályos 2016. január 1. napjától
336 A módosítást a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2016. június 24. napjától.
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kivetésétől. Ezek a szabályok nem alkalmazhatók a hallgató költségtérítése azon része
vonatkozásában, amelyet a hallgató diákhitelből, engedményezéssel fedez. Ezek a szabályok nem
alkalmazhatók akkor, ha hallgató a befizetés határidejéig nyilatkozik arról, hogy a költségtérítés
összegét a diákhitelből engedményezéssel kívánja fedezni. Az engedményezés keretében a hallgató
vállalja, hogy a költségtérítés egy részét, vagy egészét olyan módon kívánja megfizetni, hogy a
diákhitel folyósítását közvetlenül az Egyetem részére engedményezi. Az engedményezési adatlapokat
a KTI kezeli. A Kar a hallgató kérelmére a jelen bekezdésben meghatározott 40 %-os költségtérítés
részlet tekintetében, igazolással alátámasztott objektív körülmény fennállása esetén (pl. külföldi
ösztöndíj, külföldi hallgatói hitel késedelmes megérkezése) a jelen bekezdésben rögzített határidőtől
eltérő beérkezési határidőt engedélyezhet, a beérkezési határidő utolsó napja az őszi szemeszterben
október 15., a tavaszi szemeszterben március 15. napja lehet.
(2)337338 Nem jelentkezhet be az a tanulmányait az adott szakon a 2007/2008. tanévben, illetve ezután
megkezdő hallgató, aki a lejárt fizetési kötelezettségének nem tett eleget. Nem iratkozhat be az
Egyetemre az a felvett, akinek a korábbi tanulmányaihoz, vagy más szakhoz kapcsolódóan lejárt
fizetési kötelezettsége van.
(3)339 340 A kollégiumi térítési díjat minden hónapban előre, a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó
napjáig kell megfizetni, kivéve, ha az EHÖK a beköltözés időpontjára való tekintettel ettől eltérő
fizetési határidőt állapít meg. A kollégiumi térítési díjat az Egyetem házipénztáraiban, gyűjtőszámlán
keresztül, bankkártyával (VPOS) vagy banki átutalással lehet rendezni. A hallgató minden esetben
köteles a tárgyhóra vonatkozó teljes kollégiumi térítési díjat megfizetni. A kollégiumi térítési díj
megfizetése alól – az 54. § (6) és (7) bekezdésében foglalt esetek kivételével – mentesség,
kedvezmény nem adható, a kollégiumi térítési díj összege nem mérsékelhető.
(4)341342 Kérelemre vissza kell fizetni az adott félévre vonatkozóan már befizetett költségtérítést, ha a
hallgató a félév megkezdése előtt bejelenti, hogy megszünteti vagy szünetelteti hallgatói jogviszonyát,
illetve hallgatói jogviszonya bármely okból a félév megkezdése előtt szűnik meg.
(5)343 Amennyiben a hallgató a félév megkezdése után jelenti be, hogy megszünteti vagy szünetelteti
hallgatói jogviszonyát, illetve hallgatói jogviszonya bármely okból a félév megkezdése után szűnik
meg, az adott félévre már befizetett költségtérítésből kérelemre visszafizetésre kerül a félévből még
hátralévő időszakra időarányosan jutó összeg, a bejelentés napjától számítva. A Kar dékánja
méltányosságból dönthet úgy, hogy az adott félévre már befizetett költségtérítés összegéből a félévből
még hátralévő időszakra időarányosan jutó összegnél nagyobb összeg kerül visszafizetésre, de
legfeljebb a költségtérítés 80 %-a. Amennyiben a hallgató a félév megkezdése után jelenti be, hogy
megszünteti vagy szünetelteti hallgatói jogviszonyát, illetve hallgatói jogviszonya bármely okból a
félév megkezdése után szűnik meg, köteles megfizetni a félévi költségtérítés bejelentés napjáig
időarányos összegét, kivéve, ha a Kar dékánja méltányosságból az időarányos összegnél kisebb összeg
megfizetését írja elő, mely összeg nem lehet kevesebb, mint a költségtérítés 20 %-a. Jelen bekezdés
szerinti méltányossági döntés nem érinti a TVSZ 14. §-a szerinti dékáni méltányosság igénybevételét.
(6)344 Amennyiben a TVSZ 12. §-a szerinti Másodfokú Tanulmányi Bizottság jogorvoslati eljárás
keretében megállapítja, hogy a hallgató költségtérítéses, illetve önköltséges finanszírozási formájú
félévre történő bejelentkezését az Egyetem részéről fennálló súlyos mulasztás vagy más súlyos eljárási
hiba okozta, a Másodfokú Tanulmányi Bizottság a tényállás tisztázását és az eset összes

A módosítást a Szenátus 2012. szeptember 27-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2012. szeptember 27. napjától.
A módosítást a Szenátus 2013. december 19-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2013. december 19. napjától.
339 A módosítást a Szenátus 2012. december 13-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2012. december 14. napjától.
340 A módosítást a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2016. június 24. napjától.
341 Az 52. § (4) és (5) bekezdés módosítását a Szenátus 2013. június 20-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2013.
június 20. napjától.
342 A módosítást a Szenátus 2013. december 19-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2013. december 19. napjától.
343 A módosítást a Szenátus 2013. december 19-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2013. december 19. napjától.
344 Beépítette a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos 2016. december 16.
napjától.
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körülményének mérlegelését követően dönthet úgy, hogy a hallgató nem köteles az adott félév
költségtérítését, illetve önköltségét megfizetni.
(7)345 Amennyiben a hallgató az előzetes egészségügyi alkalmassági, illetve előzetes szakmai
alkalmassági vizsgálaton nem kapja meg az „alkalmas” minősítést, viszont a vizsgálat előtt már
befizette az adott félévre vonatkozó költségtérítését, vagy annak egy részét; ebben az esetben a
költségtérítés befizetett összegét részére teljes egészében vissza kell fizetni, tekintettel arra, hogy –
mivel az előzetes egészségügyi alkalmassági, illetve előzetes szakmai alkalmassági vizsgálaton nem
kapta meg az „alkalmas” minősítést – hallgatói jogviszonyt nem létesíthet az Egyetemmel, és így
beiratkozása is érvénytelennek minősül.
(8)346 347 Az Egyetem elektronikus úton veti ki az ugyanabból a tantárgyból tett harmadik és további
vizsga díját, valamint a vizsgán való igazolatlan meg nem jelenés esetén a TVSZ 49. § (9) bekezdése
alapján fizetendő térítési díjat.
(9) Amennyiben a hallgató nem ért egyet az ugyanabból a tantárgyból tett harmadik és további vizsga
díjainak, illetve a TVSZ 49. § (9) bekezdése alapján fizetendő térítési díjainak a TR felületen található
tájékoztatóban szereplő összegével, a vizsgaidőszak utolsó napját követő 14 napon belül a kari
Tanulmányi Osztályon jelzéssel élhet. A KTI a kari Tanulmányi Osztály közreműködésével a
tényleges kiírás előtt a jelzést megvizsgálja. Ez a jelzés a hallgató jogorvoslati jogát nem érinti.
(10)348 A tényleges kiírás a vizsgaidőszak utolsó napját követő 20 napon belül történik meg. A
vizsgaidőszak utolsó napja alatt jelen bekezdés vonatkozásában azt a naptári napot kell érteni, amely
napon az Egyetem valamennyi Karán véget ér a vizsgaidőszak. Jelen bekezdés vonatkozásában az
általános orvos szakos hallgatók szigorló évét vizsgaidőszakként nem lehet figyelembe venni. Azon
hallgatók esetében, akik adott félévben ösztöndíjasként külföldi felsőoktatási intézményben folytattak
tanulmányokat vagy vettek részt szakmai gyakorlaton, a tavaszi félévre vonatkozó kiírás november
20-ig, az őszi félévre vonatkozó kiírás április 20-ig történik meg.
(11) A kiírás szemben a hallgató a TVSZ 12. §-ában foglaltak szerint jogorvoslattal élhet. A
jogorvoslati kérelmet a Másodfokú Tanulmányi Bizottsághoz címezve a KTI-nél kell benyújtani.
(12)349 Adott félévi költségtérítés túlfizetésének összegét – ha arról a hallgató más módon nem
rendelkezett – a következő félévi költségtérítés összegébe kell betudni. Ha a hallgató jogviszonya
megszűnik, vagy a következő félévben nem keletkezik fizetési kötelezettsége, akkor kérésére vissza
kell azt fizetni. A hallgatónak abban az esetben keletkezik túlfizetése, ha az általa ténylegesen
befizetett összeg nagyobb az adott félévi költségtérítésénél.
(13) Amennyiben egy hallgató átutalással teljesíti fizetési kötelezettségét, akkor az utalás összegéből a
legrégebbi esedékességű lejárt tartozást kell kiegyenlíteni.
(14)350 351 A 2016/2017. tanévtől kezdődően az ugyanabból a tantervi egységből tett harmadik és
további vizsga nem kezdhető meg a vizsga díjának befizetése nélkül. A díjat abban az esetben is be
kell fizetni, ha a hallgató a vizsgákat nem ugyanabban a félévben teszi le. A hallgató a második
vizsgát követően, a harmadik vizsgaalkalomra való jelentkezés előtt a TR-ben rögzíti (kiírja) magának
a fizetendő vizsga díját, majd befizeti azt a TR-en keresztül, bankkártyával (VPOS), a pénztárban vagy
átutalással.

A kiegészítést a Szenátus 2010. december 16.-i ülésén fogadta el.
A (8)-(11) bekezdéseket beépítette a Szenátus 2011. november 10-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos:
2011. november 10. napjától.
347 A módosítást a Szenátus 2013. december 19-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2013. december 19. napjától.
348 A módosítást a Szenátus 2012. április 19-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2012. április 19. napjától.
349 A (12) és (3) bekezdéseket beépítette a Szenátus 2014. december 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos:
2014. december 19. napjától.
350 Beépítette a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos 2016. január 1. napjától.
351 A módosítást a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2016. június 24. napjától.
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53. §352 353 354E Szabályzatban meghatározott díjakat és térítéseket diákhitel engedményezéssel, az
Egyetem házipénztáraiban, folyószámláról kezdeményezett banki átutalással vagy gyűjtőszámlán
keresztül lehet megfizetni.
A hallgató fizetési kötelezettség teljesítéséhez mentesség, kedvezmény, részletfizetési lehetőség
biztosításának feltételei és szabályai
54. § (1)355 A hallgató a jelen § (2) és (3) bekezdésében meghatározott fizetési kötelezettségének
teljesítéséhez mentességet, részletfizetési kedvezményt, halasztást kérelme alapján kaphat.
(2) A hallgató szociális alapon, kérelemre az alábbi fizetési kötelezettségek esetén részesülhet
részletfizetési kedvezményben vagy engedélyezhető részére a fizetési kötelezettség halasztása:
a)356
b) a térítési díj,
c) a kollégiumi díj.
(3) A hallgató tanulmányi teljesítménye alapján kérelemre, mentesíthető a fizetési kötelezettség alól
a)357
b) az Nftv. 82. § (1) alapján igénybe vett szolgáltatások térítési díja
esetében.
(4)358359 A költségtérítés befizetésének elmulasztása miatt fizetendő késedelmi díj nem mérsékelhető
vagy engedhető el.
(5)360 361 362 363 A fizetési kötelezettség teljesítése tárgyában hozott döntésről határozatot kell hozni. A
részletfizetési lehetőséget biztosító határozatban rögzíteni kell a teljesítés határidejét és ütemezését,
valamint az elmaradás következményeit. Elutasítás esetén a határozatban indokolni kell a döntést és
tájékoztatást kell adni a jogorvoslati lehetőségről. A határozatot az a személy, szerv hozza, aki az adott
díj megállapítására jelen szabályzat értelmében, vagy átruházott hatáskörben jogosult. A kollégiumi
díj esetében a részletfizetési kedvezmény, illetve a fizetési kötelezettség halasztása iránti kérelmek
elbírálására az EHÖK szakbizottsága jogosult.
(6)364365 A kollégiumi díj befizetésének kötelezettsége alól szociális helyzete miatt, egyéni kérelme
alapján, az adott kategóriába tartozó kollégiumi férőhely igénybevétele után, az Egyetemi Hallgatói
Önkormányzat Elnökségének döntése alapján, mentesülhet az a hallgató, aki hátrányos helyzetű, aki
árva, aki családfenntartó, vagy akinek gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg. Az így elengedett
kollégiumi díjat az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat az esélyegyenlőségi keretből fedezi. A
kollégiumi díj befizetésének kötelezettsége alól jelen bekezdés alapján történő mentesülés iránti
pályázat, azaz az esélyegyenlőségi pályázat elbírálásának elveit és szempontjait az esélyegyenlőségi
pályázat pályázati űrlapja tartalmazza.

A módosítást a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. június 18. napjától.
A módosítást a Szenátus 2011. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2011. július 1. napjától.
354A módosítást a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. január 1. napjától
355 A módosítást a Szenátus 2015. június 25-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. augusztus 01. napjától.
356 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2008. május 8-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2008. május 8.
napjától.
357 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2008. május 8-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2008. május 8.
napjától.
358 A módosítást a Szenátus 2012. szeptember 27-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2012. szeptember 27. napjától.
359 A módosítást a Szenátus 2015. június 25-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. augusztus 01. napjától.
360 A módosítást a Szenátus 2008. június 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2008. június 26. napjától.
361 A módosítást a Szenátus 2012. április 19-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2012. április 19. napjától.
362 A módosítást a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. január 1. napjától
363 A módosítást a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2017. május 01. napjától.
364 A módosítást a Szenátus 2014. december 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
365 A módosítást a Szenátus 2015. június 25-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. augusztus 01. napjától.
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(7)366 A hallgató kérelmére az Egyetem a kollégiumi munkát végző hallgató számára a kollégiumi
díjból kedvezményt, mentességet engedélyezhet.
55. §367
A befizetett díjak, térítések felhasználása
56. § (1) A költségtérítésből és a térítési, szolgáltatási díjakból befolyt összeg – kivéve a
diákigazolvány díjából befolyt összeg – felhasználása az egyetemi költségvetésbe beépített gazdasági
terv szerint történik.
(2) A hallgatók által befizetett kollégiumi térítési díjból, valamint a kollégiumi szálláshelyek
értékesítéséből befolyt bevételt – a felmerülő költségek levonása után – az Egyetem az intézményi
megállapodásoknak megfelelően elsődlegesen a kollégium fejlesztésére fordítja.
(3) A befizetett térítési, szolgáltatási díjak felosztása az 1. számú mellékletben foglaltak szerint
történik. A Kar vezetője ennek megfelelően rendelkezik az összeg felett, és építi be évente a kari
költségvetési tervbe.
V. FEJEZET
Eljárási szabályok és a szabályzatban meghatározott kötelességek elmulasztásának
jogkövetkezményei
57. § (1) A Szabályzat rendelkezéseire tekintettel – az egyes jogcímeknél meghatározott további
kötelezettségek mellett – a hallgató köteles a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást
haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkezése utáni 8. napon bejelenteni. A hallgatóról
nyilvántartott, általa módosítható adatok helyességéért és teljességéért minden esetben a hallgató felel.
(2) Az e Szabályzatban meghatározott feltételek hiányában vagy e Szabályzat megsértésével nyújtott
juttatást meg kell szüntetni, illetve kötelezni kell a hallgatót a jogosulatlanul felvett juttatás 30 napon
belül történő visszafizetésére. A juttatást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevő hallgatóval
szemben az SzMSz 8. számú melléklete alapján eljárást kell lefolytatni.
(3)368 369370371 372Amennyiben a hallgatónak a vizsgajelentkezés kezdetekor az Egyetemmel szemben
bármely jogcímen lejárt esedékességű fizetési kötelezettsége áll fenn, vizsgára nem jelentkezhet, és
vizsgára nem bocsátható. Amennyiben a hallgató a költségtérítéses szerződés eredeti példányait
aláírásával ellátva a KTI által meghatározott időpontig nem küldi vissza a KTI-nek, a szerződés KTIhez való beérkezéséig vizsgára nem jelentkezhet, és vizsgára nem bocsátható. Ez utóbbi rendelkezést a
2011/2012. tanév őszi félévének vizsgaidőszakától lehet először alkalmazni.
(4) Nem bocsátható záróvizsgára az a tanulmányait az adott szakon a 2007/2008. tanévben, illetve
ezután megkezdő hallgató, aki az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett
eleget.
(5)373 Amennyiben a hallgató kollégiumi díjfizetési kötelességét a vonatkozó szabályzatokban és a
bentlakási szerződésben meghatározott határideig nem teljesíti, az EHÖK-kel folytatott egyeztetést
A módosítást a Szenátus 2013. május 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2013. május 23. napjától.
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2008. május 8-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2008. május 8.
napjától.
368 A módosítást a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. június 18. napjától.
369 A módosítást a Szenátus 2011. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2011. július 1. napjától.
370 A (3)-(4) bekezdést módosította a Szenátus 2013. december 19-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos:
2013. december 19. napjától.
371 A módosítást a Szenátus 2015. június 25-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. június 26. napjától.
372 A módosítást a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. december 16. napjától.
373 A módosítást a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. január 1. napjától
366
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követően a KTI írásban felszólítja, hogy kötelezettségének a felszólítás kézhezvételétől számított 15
napon belül tegyen eleget. Amennyiben a hallgató fizetési kötelezettségének a felszólításban foglalt
határidőig eleget tesz, a kollégiumi díj mellett köteles jelen szabályzat 1. számú mellékletében
meghatározott késedelmi díjat is megfizetni.
(6)374 Ha a hallgató fizetési kötelezettségének az (5) bekezdésben meghatározott felszólítás ellenére
nem tesz eleget, az EHÖK szakfeladati alelnöke felszólítja a hallgatót, hogy 8 napon belül
nyilatkozzon szociális helyzetéről és hivatalos dokumentumokkal igazolja fizetésképtelenségét.
Amennyiben a vizsgálat során megállapítást nyer, hogy a hallgató kollégiumi elhelyezés nélkül is
képes tanulmányai folytatására, az EHÖK szakbizottságának a kollégiumi tagsági jogviszonya
megszüntetéséről kell döntést hozni. A kollégiumi tagsági jogviszony a döntés jogerőre
emelkedésének napján szűnik meg, a hallgató a bentlakási szerződésben meghatározott határidőn belül
és módon köteles kiköltözni.
(7)375 Nem jelentkezhet be az a hallgató, aki a költségtérítéses szerződés eredeti példányait aláírásával
ellátva a KTI által meghatározott időpontig nem küldi vissza a KTI-nek. Ezt a rendelkezést a
2011/2012. tanév tavaszi félévének regisztrációs időszakától lehet először alkalmazni.
(8)376 377 A hallgatók által online módon elérhető TR web-es felületén látható pénzügyi adatok
egyenlegközlőnek minősülnek.

VI. FEJEZET
Az idegen nyelvű képzésben résztvevő hallgatókra vonatkozó külön szabályok
58. § (1) A Karok idegen nyelvű költségtérítéses képzést folytathatnak, ha annak személyi és tárgyi
feltételeit biztosítják.
(2) Az idegen nyelvű képzésben részt vevő hallgatók jelen Szabályzat II. fejezetében foglalt
támogatásokból a költségtérítéses hallgatókra vonatkozó szabályok szerint részesülhetnek.
(3)378 A költségtérítés megfizetésével kapcsolatos banki transzfer költsége a hallgatót terheli.
(4) A Kar az idegen nyelvű képzésben résztvevő hallgatók számának növelése érdekében toborzó
céggel vagy személlyel szerződést köthet.
(5) 379Amennyiben a költségtérítés a toborzó cégnél kerül befizetésre, a cég köteles azt az Egyetemmel
érvényes szerződésében foglalt határidőig az Egyetem számlaszámára átutalni. Az Egyetem a toborzó
céggel kötött szerződésében úgy köteles meghatározni a költségtérítéshez kapcsolódó adatokat, hogy
azok a TR-ben rögzíthetőek legyenek.

VII. FEJEZET
Vegyes és átmeneti rendelkezések
59. § (1) 380 Az alapképzési szakok képesítési követelményeiről szóló külön jogszabályban
meghatározott szaktársítás, illetve a kétszakos képzésben a hallgatói juttatásokat 10 félévig, de
legfeljebb a képesítési követelményekben a második szak felvételi lehetőségére utaló kifejezett
rendelkezés figyelembevételével a két szak párhuzamos elvégzésének időtartamáig lehet igénybe
venni. A kétszakos képzésben résztvevők esetén egyszer lehet alkalmazni, azt a rendelkezést miszerint
A módosítást a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2017. május 01. napjától.
Beépítette a Szenátus 2011. június 23-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2011. július 1. napjától.
376 Beépítette a Szenátus 2014. december 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2014. december 19.
napjától.
377 A módosítást a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. január 1. napjától
378 A módosítást a Szenátus 2014. december 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2014. december 19. napjától.
379 A módosítást a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. január 1. napjától
380 A harmadik mondatot beépítette a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2009.
június 18. napjától.
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a hallgató a képesítési követelményekben meghatározott képzési időn túl 8 féléves vagy annál
rövidebb képzési idő esetén legfeljebb további 2 megkezdett félévig, 8 félévet meghaladó képzés
esetén legfeljebb további 3 megkezdett félévig részesülhet a hallgatói juttatásokból. A kétszakos
(szakpáros) képzésben résztvevőket a tanulmányi ösztöndíj számítás szempontjából úgy kell tekinteni,
mintha egyetlen szakon vennének részt képzésben, azaz tanulmányi teljesítményük egybeszámít, és
csak egy tanulmányi ösztöndíjban részesülhetnek, az alapkaruknak megfelelően.
(2)381
(3)382383
(4)384 Jelen Szabályzat alkalmazásában mesterképzés alatt az osztatlan képzést is érteni kell.
(5)385 Azok a hallgatók, akik 2016. március 17. napján a gyógyszerész szakon folytatnak
tanulmányokat, 2016. március 18. napjától tanulmányaikat a Gyógyszerésztudományi Karon
folytatják.
(6)386 A Gyógyszertudomány Doktori Iskola keretein belül tanulmányokat folytató hallgatók közül
azok a hallgatók, akik a Gyógyszerésztudományi Kar doktori programjaiban részt vesznek, a
2016/2017-es tanév első félévétől a Gyógyszerésztudományi Karon folytatják tanulmányaikat.
(7)387 2017/2018 tanév 1. szemeszterében a KTI jelen szabályzat 12.§ (11) bekezdésében foglalt
javaslatát a 11. § aa) pontja esetén kizárólag az intézményi szintű keretfelosztásra teszi, a kari
keretfelosztást e javaslat alapján az EHÖK Küldöttgyűlése határozza meg a korábbi félévek adatai
felhasználásával. Ezt követően az előző félév tényadatait felhasználva a KTI tesz javaslatot a kari
keretfelosztására.

VIII. FEJEZET
Kari sajátosságok
AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK
60. §388 (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki megfelel a TJSZ 16. §-ában foglalt
feltételeknek, és korrigált kreditindexének értéke eléri a 3,01-et.
(2)
A
TJSZ
16.
§
(3)
bekezdésében
programonként/tantervenként kell elvégezni.

meghatározott

csoportképzést,

képzési

(3) A hallgatók tanulmányi ösztöndíjban teljesítményük alapján részesülnek – a TJSZ 16. §-ában
foglaltaknak megfelelően – az alábbi felosztás szerint:
a) 1. kategória: 3,01-3,25 korrigált kreditindex
b) 2. kategória: 3,26-3,50 korrigált kreditindex
c) 3. kategória: 3,51-3,75 korrigált kreditindex
d) 4. kategória: 3,76-4,00 korrigált kreditindex
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2014. december 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályon kívül: 2014.
december 19. napjától.
382 A módosítást a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. június 18. napjától.
383 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2015. június 25-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2015. június
26. napjától.
384 A módosítást a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. december 16. napjától.
385 Beépítette a Szenátus 2016. március 17-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos 2016. március 18. napjától.
386 Beépítette a Szenátus 2016. április 21-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos 2016. április 21. napjától.
387 Beépítette a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2017. május 01. napjától.
388 Beépítette a Szenátus 2010. november 11-ei ülésén elfogadott módosítás. A módosítás a 2010/2011-es tanév
második félévében lép hatályba.
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e) 5. kategória: 4,01-4,25 korrigált kreditindex
f) 6. kategória: 4,26-4,50 korrigált kreditindex
g) 7. kategória: 4,51-4,75 korrigált kreditindex
h) 8. kategória: 4,76-5,00 korrigált kreditindex
i) 9. kategória: 5,01-5,25 korrigált kreditindex
j) 10. kategória: 5,26-5,50 korrigált kreditindex
k) 11. kategória: 5,51-5,75 korrigált kreditindex
l) 12. kategória: 5,76-6,00 korrigált kreditindex
m) 13. kategória: 6,01- korrigált kreditindex
(4) Azok a hallgatók, akik legalább 6,01-es korrigált kreditindex értéket érnek el, a legmagasabb
jogosulti kategóriába tartoznak.
(5)389 A latin nyelvű díszoklevél átadásáért jelen Szabályzat 1. számú mellékletében írtak szerint
9.000,- Ft összegű, míg az oklevél ünnepélyes átadására irányuló ünnepségen való részvétel egyéb
költségeire 3.500,- Ft összegű szolgáltatási díjat állapít meg a Kar. E szolgáltatási díjakat a Kar külön
munkaszámon kezeli, amelynek tekintetében a Tanulmányi Osztály vezetője rendelkezik
utalványozási joggal. Ezen díjtételeket a költségtérítéses és az államilag támogatott képzésben
résztvevőkre egyaránt alkalmazni kell.
(6)390 A Kar hallgatói a jelen szabályzat II. fejezetében szereplő ösztöndíjakon kívül az alábbi
ösztöndíjakra is pályázhatnak:
a) IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj,
b) IM Tanulmányi Jogászösztöndíj.
(7)391 A (6) bekezdésben szereplő ösztöndíjak elnyerésének feltételeit, a pályázati eljárás részletes
szabályait az adott ösztöndíjra vonatkozó pályázati kiírás tartalmazza.
AZ ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ KÜLÖN
RENDELKEZÉSEK
60/A. § (1)392 393 Jelen Szabályzat 16. § (8) bekezdésében, a tanulmányi ösztöndíj megállapításával
kapcsolatos rendelkezésektől eltérően a Karon a tanulmányi ösztöndíj kiszámításának alapjául a
hallgatók négy különböző tanterv szerint folytatott tanulmányai szolgálnak:
1. csoport: általános orvostudományi szak,
2. csoport: fogorvostudományi szak,
3. csoport: biotechnológia szak,
4. csoport: orvosi biotechnológia szak.
(2) Az 1. csoportban (általános orvostudományi szak) a szigorló évesek tanulmányi ösztöndíjának
számítási alapját a szigorló év megkezdését megelőző utolsó aktív félévében elért tanulmányi
eredmény képezi. A kiszámított eredmény alapján a szigorló évesek mindkét félévükben (őszi és
tavaszi félév) kapják ugyanazon összegű ösztöndíjukat. Ennek érdekében a tavaszi félévben
felosztható keretből le kell vonni a szigorló éveseknek szeptemberben jóváhagyott összeget.
60/B. §394 (1) A Karon jelen szabályzat 48. § (1) bekezdésétől eltérően a Kar vezetője a hallgató
részére a tanulmányi eredménye, szociális helyzete, illetve egyéb különös méltánylást érdemlő
körülmény alapján legfeljebb a költségtérítés 70 %-áig állapíthat meg kedvezményt.

A módosítást a Szenátus 2013. június 20-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2013. június 20. napjától.
Beépítette a Szenátus 2016. március 17-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos 2016. március 18. napjától.
391 Beépítette a Szenátus 2016. március 17-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos 2016. március 18. napjától.
392 A módosítást a Szenátus 2011. február 24-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2011. február 24. napjától.
393 A módosítást a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2016. június 24. napjától.
394 Beépítette a Szenátus 2014. december 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2014. december 19.
napjától.
389
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(2) A Karon a jelen szabályzat 52. § (5) bekezdésétől eltérően azon hallgató költségtérítési díját, aki a
félév megkezdése után valamilyen okból megszünteti vagy szünetelteti hallgatói jogviszonyát, illetve
hallgatói jogviszonya bármely okból a félév megkezdése után szűnik meg, a Karon hatályos Dékáni
Utasítás alapján kell kiszámolni.
60/C. §395 396
60/D. §397 Gyakorlati képzésre jelentkező vendéghallgató esetében A Pécsi Tudományegyetem térítési
és juttatási szabályzatának 1. sz. mellékletében foglaltak alapján fizet térítési díjat. A gyakorlati
képzésre jelentkező vendéghallgató számára a gyakorlat kizárólag az önköltség befizetését követően
engedélyezhető. Jelen szakasz rendelkezéseit a 2017/2018. tanévtől lehet alkalmazni.

A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK
61. § (1)398 399
a)
b)
c)
(2)400
(3)401 402
(4)403 404 405 A Karon tanulmányi ösztöndíjra jogosultak körét (ideértve az 50 %-os korlátozást is) a 16.
§ (8) bekezdésének megfelelően szakonként, és az ott meghatározott csoportok figyelembevételével
kell meghatározni. A tanulmányi ösztöndíj alapjának kiszámításánál azokat a kurzusokat kell
figyelembe venni, amelyeket a hallgató az utolsó aktív félévében vett fel és végzett el.
(5)406 407A Karon a 2016/2017. tanév tavaszi szemeszterétől kezdődően a tanulmányi ösztöndíjra
rendelkezésre álló keretösszeg csoportonként a jogosultak között a korrigált kreditindex arányában
kerül felosztásra.
(6)408
(7)409
(8)410
Beépítette a Szenátus 20145 december 17-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2016. január1. napjától.
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályát veszti: 2017.
május 01. napján.
397 Beépítette a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos 2017. szeptember 1.
napjától.
398 A módosítást a Szenátus 2008. június 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2008. június 26. napjától
399 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén fogadott módosítás.
400 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2009. június
18. napjától.
401 A módosítást a Szenátus 2008. június 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2008. június 26. napjától.
402 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2009. június
18. napjától.
403 A módosítást a Szenátus 2008. június 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2008. június 26. napjától.
404 A módosítást a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. június 18. napjától.
405 A módosítást a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. december 16. napjától.
406 Az (5)-(7) bekezdéseket hatályon kívül helyezte a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén elfogadott módosítás.
Hatálytalan: 2009. június 18. napjától.
407 Beépítette a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos 2016. december 16.
napjától.
408 A módosítást a Szenátus 2008. június 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2008. június 26. napjától.
409 A módosítást a Szenátus 2008. június 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2008. június 26. napjától.
410 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2008. június 26-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2008. június
26. napjától.
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AZ EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK
61/A. §411 (1)412 Jelen Szabályzat 16. §-nak a tanulmányi ösztöndíj megállapításával kapcsolatos
rendelkezéseitől eltérően a Karon a tanulmányi ösztöndíjra csak azon hallgatók jogosultak, akiknek a
16. § (9) bekezdése szerint számított tanulmányi teljesítménye eléri, vagy meghaladja a 3,00 értéket.
(2) Az ösztöndíj megállapítás során törekedni kell arra, hogy az egyes szakok tanulmányi ösztöndíj
mértékei között ne legyen jelentős eltérés.
(3) A csoportbontás során a 4. szemeszterig az azonos szakhoz tartozó hallgatók képzési központ
szerint nem különböztethetőek meg, a 4. szemesztertől azonban a csoportképzés során figyelembe kell
venni a szakirányokat is.
61/B. §413 414
A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK
61/C. §415 416 (1) Jelen Szabályzat 16. §-nak a tanulmányi ösztöndíj megállapításával kapcsolatos
rendelkezéseitől eltérően a Karon a tanulmányi ösztöndíjra csak azon hallgatók jogosultak, akiknek a
16. § (9) bekezdése szerint számított teljesítménye eléri, vagy meghaladja a 4,65 értéket, és akiknek a
TVSZ 56. § (4) bekezdése szerint számított súlyozott (tanulmányi) átlaga eléri, vagy meghaladja a
4,70 értéket.
(2)417 418 A tanulmányi ösztöndíjra fordítható teljes keretösszeget az egyes képzési szintek között a
ténylegesen jogosult hallgatók létszámának százalékos arányának megfelelően kell felosztani. A
tanulmányi ösztöníj mértékének megállapításakor a képzési szintenként felosztható keret alapján a
4,65 értékű, jelen szabályzat 16. § (9) bekezdése szerint számított tanulmányi teljesítményre képzési
szintenként a részönkormányzat Küldöttgyűlése határoz meg egy alapösztöndíjat, majd a további
összegek meghatározása céljából a KTI megállapítja az egy századnyi korrigált kreditindex értékét és
a magasabb átlagoknál az összegeket ennek megfelelően növelt értékben állapítja meg. Az egy
századnyi korrigált kreditindex értékét képzési szintenként kell alkalmazni. A legfeljebb 50%-os
jogosultsági határ megállapításánál az azonos szakú és szemeszterű hallgatók kerülnek egy csoportba.
A részönkormányzat Küldöttgyűlése a tanulmányi ösztöndíj esetében félévente képzési szintenként
maximum összeget határoz meg.
(3)419
(4)420421422 423
Beépítette a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2009. június 18. napjától.
A módosítást a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2016. június 24. napjától.
413 Beépítette a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2009. június 18. napjától.
414A §-t és a felette lévő címet hatályon kívül helyezte a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén elfogadott
módosítás. Hatályát vesztette 2016. január 1. napján.
415 A 61/C. § (1)-(2) bekezdéseinek módosítását a Szenátus 2013. június 20-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2013.
június 20. napjától.
416 A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2014. június 27. napjától.
417 A módosítást a Szenátus 2014. december 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2014. december 19.
napjától.
418 A módosítást a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2017. május 01. napjától.
419 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályát veszti: 2017.
május 01. napján.
420 A módosítást a Szenátus 2013. december 19-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2013. december 19. napjától.
421 A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2014. június 27. napjától.
422 A módosítást a Szenátus 2015. február 05-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. február 05. napjától.
411
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(5)424
(6)425
(7)426 A mesterképzéssel párhuzamosan kötelezően teljesítendő kurzusok, valamint a részismeretek
megszerzése érdekében folytatott képzés esetén a Kar önköltségi díjat állapíthat meg (TJSZ 51.§(2),
illetve TVSZ 21/A.§), melynek mértéke az alapképzéseken oktatott kurzusokon 6.000,- Ft/kredit, a
mesterképzéseken oktatott kurzusokon 10.000,- Ft/kredit.
(8)427 A Kar hallgatói a jelen szabályzat II. fejezetében szereplő ösztöndíjakon kívül az MNB
kiválósági ösztöndíj elnevezésű ösztöndíjra is pályázhatnak. Az MNB kiválósági ösztöndíj
elnyerésének feltételeit, a pályázati eljárás részletes szabályait a Kar dékáni utasításban határozza meg.
A MŰVÉSZETI KARRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK428
61/D. §429 (1)430 Jelen Szabályzat 16. § (8) bekezdésében, a tanulmányi ösztöndíj megállapításával
kapcsolatos rendelkezések a Kar vonatkozásában az alábbi eltérésekkel alkalmazandóak:
a) jelen Szabályzat 16. §-nak a tanulmányi ösztöndíj megállapításával kapcsolatos
rendelkezéseitől eltérően a Karon a tanulmányi ösztöndíjra csak azon hallgató jogosult, akinek
teljesített kreditjeinek száma eléri a 20 kreditet, illetve minimum 3,00 korrigált kreditindexet
teljesít.
b) a tanulócsoportok képzése a hallgató szakjának kezdési ciklusa szerint, majd ezen belül az
alábbi csoportbontás figyelembevételével történik:
1. csoport: előadóművészet-klasszikus hangszer szakirány (BA), előadóművészet-klasszikus
ének szakirány (BA)
2. csoport: ének-zene (BA), alkotóművészet és muzikológia (zeneismeret), előadóművészet
(zenekar- és kórusvezetés)
3. csoport: kerámiatervezés BA
4. csoport: elektronikus zenei médiaművész
5. csoport: osztatlan tanári
6. csoport: festőművész
7. csoport: szobrászművész
8. csoport: grafikusművész
9. csoport: kerámiatervezés MA
10. csoport: klasszikus hangszerművész MA, klasszikus énekművész MA
11. csoport: zenetanár MA
12. csoport: ének-zene MA

Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályát veszti: 2017.
május 01. napján.
424 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályát veszti: 2017.
május 01. napján.
425 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályát veszti: 2017.
május 01. napján.
426 A módosítást a Szenátus 2014. március 27-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2014. április 1. napjától.
427 Beépítette a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2016. június 24. napjától.
428 Beépítette a Szenátus 2008. június 26-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2008. június 26. napjától.
429 Beépítette a Szenátus 2008. június 26-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2008. június 26. napjától.
430 A módosítást a Szenátus 2013. december 19-ei ülésén fogadat el. Hatályos: 2013. december 19. napjától.
423
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c) az egy fős tanulócsoportba kerülő hallgató a Kar adott félévi átlagos tanulmányi
ösztöndíjának megfelelő összeget kap, amennyiben eléri a Karon tanulmányi ösztöndíjat kapó
hallgatók közül a legalacsonyabb korrigált kreditindexű hallgató korrigált kreditindexét, vagy
meghaladja azt.
(2)431
(3)432
(4)433 434

A MŰSZAKI ÉS INFORMATIKAI KARRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK
62. § (1) Jelen Szabályzat 16. §-ában, a tanulmányi ösztöndíj megállapításával kapcsolatos
rendelkezések a Kar vonatkozásában az alábbi eltérésekkel alkalmazandóak.
(2)435 A tanulmányi ösztöndíj keretet szakok azonos számú aktív félévre besorolható hallgatók között
kell felosztani a tanulmányi ösztöndíjban részesülő hallgatók létszáma alapján. A tanulmányi ösztöndíj
differenciáltan kerül felosztásra.
(3) A létszám számításánál és a juttatás megállapításánál az átjelentkezőket úgy kell kezelni, mintha az
előző szakukat folytatnák.
(4)436 Az adott szakon azonos számú aktív félévre besorolt azon hallgató részesülhet tanulmányi
ösztöndíjban (ösztöndíjcsoport), aki a legjobban tanuló 50%-ba tartozó hallgatók közül a
legalacsonyabb korrigált kreditindexű hallgatónál jobb vagy azzal megegyező korrigált kreditindexszel l rendelkezik, amennyiben a megelőző félévben – mérnöktanár szak kivételével – legalább 20
kreditpontot megszerzett.
(5)437
(6)438 A kreditrendszerű képzésben a szabadon választható tantárgyak csak az adott képzésben
kötelezően előírtak teljesítéséig számíthatók bele az 16. § (9) bekezdés szerinti ösztöndíjátlagba.
(7) A Tanulmányi ösztöndíj minimális havi összege a mindenkori hallgatói normatíva 5%-a, 50 Ft-os
felfelé kerekítéssel. Ezen összegen felül az ösztöndíjkeret többi részét differenciáltan kell felosztani a
tanulmányi ösztöndíjban részesülők között.
(8)439 A tanulmányi ösztöndíjat arra figyelemmel kell kiszámítani, hogy az két részből tevődik össze: a
(7) bekezdés szerinti alapösztöndíjból, illetve az ösztöndíjkeret-maradvány arányos részéből. A (7)
bekezdés szerinti differenciálás az ösztöndíj-maradvány arányos részének felosztásával történik, az
egyes ösztöndíjcsoportok minimum átlagától való eltérés – 0,1-es osztályokat képezve – figyelembe
vételével.
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályát vesztette 2016.
június 24. napján.
432 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2009. június
18. napjától.
433 Beépítette a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2009. június 18. napjától.
434 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályát veszti: 2017.
május 01. napján.
435 A módosítást a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. június 18. napjától.
436 A módosítást a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. június 18. napjától.
437 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2009. június
18. napjától.
438 A módosítást a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. június 18. napjától.
439 Beépítette a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2009. június 18. napjától.
431
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63. §440

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK
64. §441 Az oklevél ünnepélyes átadására irányuló ünnepségen való részvétel egyéb költségeire jelen
Szabályzat 1. számú mellékletében írtak szerint 3.500,-Ft összegű szolgáltatási díjat állapít meg a Kar.
E szolgáltatási díjakat a Kar külön munkaszámon kezeli, amelynek tekintetében a Tanulmányi Osztály
vezetője rendelkezik utalványozási joggal.
65. §442 (1) Jelen Szabályzat 16. §-ában, a tanulmányi ösztöndíj megállapításával kapcsolatos
rendelkezések a Kar vonatkozásában az alábbi eltérésekkel alkalmazandóak.
(2) Tanulmányi ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, akinek utolsó lezárt félévében a súlyozott
tanulmányi átlaga legalább 3,00.
(3)443 A Karon külön csoportot alkotnak az osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgatók.
(4)444 A Karon az alapképzésben (BSc) 4 hallgatói csoport kerül kialakításra a következők szerint:
1. csoport:
biológia BSc, kémia BSc, környezettan BSc, szőlész-borász mérnöki BSc
szakos hallgatók;
2. csoport:
fizika BSc, matematika BSc, programtervező informatikus BSc,
gazdaságinformatikus BSc szakos hallgatók;
3. csoport:
földrajz BSc, földtudományi BSc szakos hallgatók;
4. csoport:
sportszervező BSc, testnevelő-edző BSc szakos hallgatók.
(5) A Karon a mesterképzésben (MSc) 4 hallgatói csoport kerül kialakításra a következők szerint:
1. csoport: biológus, hidrobiológus, környezettudomány, vegyész, biológiatanár, környezettantanár,
kémiatanár szakok
2. csoport: alkalmazott matematikus, fizikus, gazdaságinformatikus, matematikatanár, fizikatanár
szakok
3. csoport: geográfus, földrajz tanár szakok
4. csoport: rekreáció, testnevelő tanár szakok

A GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

65/A. §445 (1) Jelen Szabályzat 16. §-nak a tanulmányi ösztöndíj megállapításával kapcsolatos
rendelkezéseitől eltérően a Karon a tanulmányi ösztöndíjra csak azon hallgatók jogosultak, akiknek a
16. § (9) bekezdése szerint számított teljesítménye eléri, vagy meghaladja a 3,50 értéket, és akiknek a
TVSZ 56. § (4) bekezdése szerint számított súlyozott (tanulmányi) átlaga eléri, vagy meghaladja a
4,00 értéket.
(2) A Karon jelen szabályzat 48. § (1) bekezdésétől eltérően a Kar vezetője a hallgató részére a
tanulmányi eredménye, szociális helyzete, illetve egyéb különös méltánylást érdemlő körülmény
alapján legfeljebb a költségtérítés 70 %-áig állapíthat meg kedvezményt.
(3) A Karon a jelen szabályzat 52. § (5) bekezdésétől eltérően azon hallgató költségtérítési díját, aki a
félév megkezdése után valamilyen okból megszünteti vagy szünetelteti hallgatói jogviszonyát, illetve
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályát veszti: 2017.
május 01. napján.
441 A módosítást a Szenátus 2013. december 19-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2013. december 19. napjától.
442 A módosítást a Szenátus 2013. december 19-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2013. december 19. napjától.
443 A módosítást a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. december 16. napjától.
444 A módosítást a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2016. december 16. napjától.
445 Beépítette a Szenátus 2016. március 17-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos 2016. március 18. napjától.
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hallgatói jogviszonya bármely okból a félév megkezdése után szűnik meg, a Karon hatályos Dékáni
Utasítás alapján kell kiszámolni.
(4)446
IX. FEJEZET
Záró rendelkezések
66. § (1) Jelen Szabályzat 2007. augusztus 1-jén napján lép hatályba, rendelkezéseit először a
2007/2008. tanév I. félévében kell alkalmazni. A szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a Szenátus
2006. december 14-ei ülésén elfogadott szabályzat hatályát veszti.
(2) A Szabályzat 23. §-ban foglalt rendelkezései először a 2005/2006-os tanévben abszolutóriumot
szerzett hallgatókra alkalmazhatók.
(3) 447 A Szabályzat 6. § (4), 9. § (5), 42. § (1) és 52. § (2), 57. § (4) bekezdéseiben foglalt
rendelkezések 2007. szeptember elsején lépnek hatályba, és az ezt követően hallgatói jogviszonyt
létesített hallgatókra felmenő rendszerben alkalmazhatóak.
(4) A Karok kötelesek a jelen Szabályzat 4. § (3) és (5) bekezdéseiben foglalt bizottságokat a
Szabályzat hatályba lépését követő 30 napon belül létrehozni.
(5)448
(6)449 450 Ahol a szabályzat tanulmányi osztályt említ, azon karok esetében ahol nincs tanulmányi
osztály, a karon a tanulmányi osztály feladatait betöltő, a kari szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott szervezeti egységet kell érteni. Ahol a szabályzatban tanulmányi osztályvezető, illetve
tanulmányi osztály vezetője kifejezés szerepel, ezen kifejezések alatt a kari sajátosságoknak
megfelelően tanulmányi hivatalvezető, tanulmányi ügyek vezetője és tanulmányi csoportvezető
kifejezéseket is érteni kell.
(7)451 A Szabályzat 21/A. §-ban foglalt rendelkezések először a 2009/2010. tanév II. félévében
alkalmazhatóak.
(8)452 A Szabályzat 2010. február 18-ai módosításaival a Szabályzat 9. § (2) bekezdésében bevezetett
változást első alkalommal a 2010 szeptemberétől az első évfolyamon államilag támogatott képzés
keretében tanulmányokat kezdő hallgatók tekintetében, majd ezt követően felmenő rendszerben kell
alkalmazni. Továbbá ugyanezen módosítással a Szabályzat 40. § (3) bekezdésében bevezetett változást
első alkalommal a 2010. január 1-jét követően alapképzés keretében első évfolyamon tanulmányaikat
megkezdő hallgatók tekintetében, majd ezt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni.
Pécs, 2007. június 21.
dr. Lénárd László sk.
rektor
Záradék:

Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályát vesztette 2016.
június 24. napján.
447 A módosítást a Szenátus 2008. május 8-ai ülésén fogadta el.
448 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2008. május 8-ai ülésén elfogadott módosítás.
449 Beépítette a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2009. június 18. napjától.
450 A módosítást a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2016. június 24. napjától.
451 Beépítette a Szenátus 2009. december 10-ei ülésén elfogadott módosítás.
452 Beépítette a Szenátus 2010. február 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2010. február 18. napjától.
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Jelen Szabályzatot a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2007. június 21-ei ülésén elfogadta. A
szabályzat 2007. augusztus 1-én lép hatályba.
A szabályzat módosítását a Szenátus 2007. augusztus 30-ai ülésén 190/2007. (08. 30.) számú
határozatával elfogadta. A módosítások a Szenátus által történő elfogadás napján lépnek hatályba.
A szabályzat módosítását a Szenátus 2007. november 29-ei ülésén 283/2007. (11. 29.9 számú
határozatával elfogadta. A módosítások a Szenátus által történő elfogadás napján lépnek hatályba.
A szabályzat módosítását a Szenátus 2008. január 24-ei ülésén 53/2008. (01. 24.) számú határozatával
elfogadta. A módosítások a Szenátus által történő elfogadás napján lépnek hatályba.
A szabályzat módosítását a Szenátus 2008. március 27-ei ülésén 122/2008. (03. 27.) számú
határozatával fogadta el. A módosítások a Szenátus által történő elfogadás napján lépnek hatályba.
A szabályzat módosítását a Szenátus 2008. május 8-ai ülésén 163/2008. (05. 08.) számú határozatával
fogadta el. A módosítások a Szenátus által történő elfogadás napján lépnek hatályba.
Jelen Szabályzat módosításait a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2008. június 26-ai ülésén
187/2008. (06. 26.) számú határozatával elfogadta. A módosítások a Szenátus által történő elfogadás
napján lépnek hatályba.
Jelen Szabályzat módosításait a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2009. június 18-ai ülésén
122/2009. (06. 18.) számú határozatával elfogadta. A módosítások a Szenátus által történő elfogadás
napján lépnek hatályba.
Jelen Szabályzat módosításait a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2009. december 10-ei ülésén
elfogadta. A módosítások a Szenátus által történő elfogadás napján lépnek hatályba.
Jelen Szabályzat módosításait a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2010. február 18-ai ülésén
22/2010. (02. 18.) számú határozatával elfogadta. A módosítások a Szenátus által történő elfogadás
napján lépnek hatályba.
A szabályzat módosítását a Szenátus 2010. június 17-ei ülésén fogadta el. A módosítások a Szenátus
által történő elfogadás napján lépnek hatályba.
dr. Gábriel Róbert sk.
rektor

Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2010. szeptember 30-ai ülésén fogadta el. A módosítások a
Szenátus által történő elfogadás napján lépnek hatályba.
Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2010. november 11-ei ülésén fogadta el. A módosítás a
2010/2011-es tanév második félévben lép hatályba.
A szabályzat módosítását a Szenátus 2010. december 16-ai ülésén fogadta el. A módosítások a
Szenátus által történő elfogadás napján lépnek hatályba.
Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2011. február 24-ei ülésén fogadta el. A módosítások a
Szenátus által történő elfogadás napján lépnek hatályba.
A szabályzat módosítását a Szenátus 2011. június 23-ai ülésén fogadta el. A módosítások 2011. július
1. napján lépnek hatályba.
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A szabályzat módosítását a Szenátus 2011. november 10-ei ülésén fogadta el. A módosítások a
Szenátus által történő elfogadás napján lépnek hatályba.
Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2011. december 15-ei ülésén fogadta el. A szabályzat 30. §
(3) bekezdésében foglalt módosítás 2011. december 15. napján lép hatályba, a szabályzat egyéb
módosításai 2012. február 1. napjával lépnek hatályba.
Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2012. február 9-ei ülésén fogadta el. A módosítások a
Szenátus által történő elfogadás napján lépnek hatályba.
A szabályzat módosítását a Szenátus 2012. április 19-ei ülésén fogadta el. A módosítások a Szenátus
által történő elfogadás napján lépnek hatályba.
A szabályzat módosítását a Szenátus 2012. június 28-ai ülésén fogadta el. A módosítások 2012. július
1. napján lépnek hatályba.
A szabályzat módosítását a Szenátus 2012. szeptember 27-ei ülésén fogadta el. A módosítások a
Szenátus által történő elfogadás napján lépnek hatályba.
A szabályzat módosítását a Szenátus 2012. december 13-ai ülésén fogadta el. A módosítások 2012.
december 14. napján lépnek hatályba.
A szabályzat módosítását a Szenátus 2013. május 23-ai ülésén fogadta el. A módosítások a Szenátus
által történő elfogadás napján lépnek hatályba.
A szabályzat módosítását a Szenátus 2013. június 20-ai ülésén fogadta el. A szabályzat 1. számú
mellékletének módosításai 2013. augusztus 1. napján, a szabályzat egyéb módosításai a Szenátus által
történő elfogadás napján lépnek hatályba.
A szabályzat módosítását a Szenátus 2013. december 19-ei ülésén fogadta el. A szabályzat
módosításai a Szenátus által történő elfogadás napján lépnek hatályba.
Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2014. március 27-ei ülésén fogadta el. A módosítások 2014.
április 1. napjával lépnek hatályba.
A szabályzat módosítását a Szenátus 2014. június 26-i ülésén fogadta el. A módosítások 2014. június
27. napján lépnek hatályba.
Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el. A módosítások 2014.
szeptember 1. napjával lépnek hatályba.
Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el. A módosítások 2015.
január 1. napjával lépnek hatályba.
Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2014. október 02-ai ülésén 179/2014. (10. 02.) számú
határozatával fogadta el. A módosítások a Szenátus által történő elfogadás napján lépnek hatályba.
Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2014. december 18-ai ülésén 237/2014. (12. 18.) számú
határozatával fogadta el. A módosítások 2014. december 19. napjával lépnek hatályba.
Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2015. február 05-ei ülésén 7/2015. (02. 05.) számú
határozatával fogadta el. A módosítás a Szenátus által történő elfogadás napján lép hatályba.
Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2015. június 25-ei ülésén 127/2015. (06. 25.) számú
határozatával fogadta el. A módosítások 2015. június 26. napján lép hatályba.
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Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2015. június 25-ei ülésén 127/2015. (06. 25.) számú
határozatával fogadta el. A 47., 48., 52., 54. §-ok módosítása 2015. augusztus 01. napján lép hatályba.
Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén 241/2015. (12.17.) számú
határozatával fogadta el. A módosítások 2016. január 1. napján lépnek hatályba.
Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2016. március 17-ei ülésén, 33/2016. (03.17.) számú
határozatával fogadta el. A módosítások 2016. március 18. napján lépnek hatályba.
Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2016. április 21-ei ülésén, 59/2016. (04.21.) számú
határozatával fogadta el. A módosítások 2016. április 21. napján lépnek hatályba.
Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. A módosítások 2016.
június 24. napján lépnek hatályba.
Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2016. december 15-ei ülésén fogadta el. A módosítások 2016.
december 16. napján lépnek hatályba.
Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2017. március 23-ai ülésén fogadta el. A módosítások 2017.
május 1. napján lépnek hatályba.

Dr. Bódis József
rektor
Egyetértek:
Jenei Zoltán
kancellár
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