
 
2/2006. számú rektori utasítás 

A Pécsi Tudományegyetemen folyó költségtérítéses képzésben részt vevő 
közalkalmazottakat megillető kedvezményekről 

 
 
 
A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) közalkalmazottainak folyamatos 
képzése, valamint az élethosszig tartó tanulás elvének megvalósítása érdekében, az Egyetem 
hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló 
szabályzatának (PTE SZMSZ 6. számú melléklete) 22. § (5) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján az alábbi rektori utasítást bocsátom ki. 
 
 

Általános rendelkezések 
 

Az utasítás hatálya 
 
1. § Az utasítás hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi karára, önálló szervezetére, 
szervezeti egységére (továbbiakban: szervezeti egység), valamint minden olyan személyre, 
aki az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll (továbbiakban: közalkalmazott), és az 
Egyetem valamely költségtérítéses képzésében vesz részt. 
 

 
A kedvezmény mértéke, igénybevétele 

 
2. § (1) A közalkalmazottat az Egyetemen folyó valamely költségtérítéses képzésben 
(továbbiakban: képzés) való részvétele esetén a képzés költségtérítésének 50 %-a erejéig 
kedvezmény (továbbiakban: kedvezmény) illeti meg. 
 
(2) A kedvezmény a közalkalmazottat a képzés teljes idejére megilleti, kivéve az 5. § (1)-(2) 
bekezdéseiben meghatározott eseteket. 
 
3. § (1) A közalkalmazottat a kedvezmény akkor illeti meg, ha a képzésben való részvételére, 
a tanulmányok folytatására a munkáltatói jogkört gyakorló személy vele tanulmányi 
szerződést köt. 
 
(2) A tanulmányi szerződésre a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 
tanulmányi szerződésre vonatkozó rendelkezéseit, valamint az Egyetem Kollektív 
Szerződésének rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
(3) A tanulmányi szerződés egy példányát – nyilvántartásba vétel céljából - a 
szerződéskötéstől számított 8 napon belül meg kell küldeni a Gazdasági és Műszaki 
Főigazgatóság Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztályára.  
 
(4) A költségtérítéses képzésben részt vevő és kedvezményre jogosult közalkalmazott jogait 
és kötelességeit a tanulmányi szerződésben kell meghatározni. 
 



A közalkalmazott kedvezmény igénybevételére irányuló kérelme 
 

4. § (1) A közalkalmazott a kedvezményt kérelem alapján veheti igénybe, amelyet a 
beiratkozással egy időben, de legkésőbb a költségtérítés megfizetésére megállapított 
határidőig köteles benyújtani a képzést folytató szervezeti egységhez (továbbiakban: fogadó 
szervezeti egység). 
 
(2) A kérelemhez mellékelni kell a tanulmányok folytatására kötött tanulmányi szerződés egy 
példányát. 
 
(3) A közalkalmazottat a kedvezmény megadásáról, a fizetendő költségvetés összegéről a 
kérelem benyújtását követő 15 napon belül értesíteni kell. 
 

A közalkalmazotti jogviszony megszűnése, szünetelése 
 

5. § (1) Amennyiben a közalkalmazott hallgatói jogviszonya két szemeszteren keresztül, vagy 
annál hosszabb ideig szünetel, úgy a tanulmányok hátralevő ideje alatt a kedvezmény nem 
illeti meg. 
 
(2) Amennyiben a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya a képzés ideje alatt 
megszűnik, a közalkalmazotti jogviszonya alapján biztosított kedvezmény a képzés hátralevő 
idejére nem jár. A közalkalmazotti jogviszony megszűnéséről a Gazdasági és Műszaki 
Főigazgatóság Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztálya haladéktalanul értesíti a fogadó 
szervezeti egységet.  
 
(3) A közalkalmazotti jogviszony megszűnéséről a közalkalmazott is köteles a fogadó 
szervezeti egységet haladéktalanul tájékoztatni. 
 
 

A kedvezmény biztosítására vonatkozó rendelkezések 
 

6. § A költségtérítéses képzésben részt vevő közalkalmazott számára a kedvezményt a fogadó 
szervezeti egység nyújtja. 
 
7. § (1) A fogadó szervezeti egységek minden tanulmányi félévben, a beiratkozások lezárultát 
követően tájékoztatják a közalkalmazottat foglalkoztató szervezeti egységeket (továbbiakban: 
küldő szervezeti egység) az általuk folytatott költségtérítéses képzésben részt vevő, jelen 
rektori utasítás alapján kedvezményre jogosult közalkalmazottakról, valamint a részükre 
nyújtott kedvezményről. 
 
(2) A küldő szervezeti egység (továbbiakban: küldő szervezeti egység) a fogadó szervezeti 
egység számára a jelen utasítás alapján kedvezményre jogosult közalkalmazottak után a 
kedvezmény összegét a fogadó szervezeti egységnek megtéríti. A kedvezmény megtérítése az 
érintett szervezeti egységek közötti pénzügyi elszámolás alapján, átvezetéssel történik. 
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Záró és hatályba léptető rendelkezések 
 
8. § (1) Jelen utasítás 2006. január 09. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az 5/1998. 
számú rektori utasítás hatályát veszti. 
 
(2) Az utasítás rendelkezéseit először a 2005/2006-ös tanév II. félévében kell alkalmazni. 
 
(3) Jelen utasítás hatályba lépése nem érinti az utasítás hatályba lépését megelőzően 
biztosított kedvezményeket. 
 
 
 
 
Pécs, 2006. január 03. 
 
 
         dr. Lénárd László 
          rektor 
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