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PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI  ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA 
 
 
A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola (továbbiakban: Főiskola) 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, a Hallgatói 
Önkormányzat egyetértésével az alábbi Szabályzatot alkotja:  
 

I. FEJEZET 
Általános rendelkezések 

 
A szabályzat hatálya  
1. § (1) A Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, a Főiskolán hallgatói jogviszonyt 
eredményező képzésre (alapképzés, osztatlan képzés, mesterképzés, szakirányú 
továbbképzés), állampolgárságra való tekintet nélkül a képzésben részt vevő, a Főiskolával 
hallgatói jogviszonyban álló személyekre (továbbiakban: hallgatókra), valamint a képzések 
lebonyolításában részt vevő foglalkoztatottakra.  
 (2) A Szabályzat hatálya kiterjed továbbá a Főiskolával vendéghallgatói jogviszonyt létesítő 
hallgatókra a Főiskolán folytatott tanulmányaik során.  
(3) A kollégiumokkal kapcsolatos – jelen Szabályzat keretei között nem rendezett – 
kérdésekről a Kollégiumi Szabályzat rendelkezik. 
 (4) Jelen szabályzat hatálya kifejezett rendelkezés esetén kiterjed a Főiskolával már hallgatói 
jogviszonyban nem álló személyekre.  
(5) 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.  
 
Értelmező rendelkezések 
2. § (1) E Szabályzat alkalmazásában  
a) 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;  
 
b) félárva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe;  
 
c) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató: az a hallgató, aki  
ca) fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki 
fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy 
szolgáltatásra szorul, vagy  
cb) 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;  
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cc) az Nftv. alapján fogyatékossággal élő hallgató, továbbá aki mozgásszervi, érzékszervi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd; 
 
d) családfenntartó: az a hallgató,  
da) akinek legalább egy gyermeke van, vagy  
db) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján ápolási díjra 
jogosult;  
 
e) nagycsaládos: az a hallgató, akinek  
ea) legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy  
eb) eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi 
jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy  
ec) legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja;  
 
f) szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű, alap- és mesterképzésben, illetve 
osztatlan képzésben részt vevő hallgató, aki  
fa) magyar ösztöndíjasként vesz részt, vagy  
fb) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, 
megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való 
részvételre;  
 
g) 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 
eredménye gazdasági társaságoktól kapott támogatásból származó bevétele, továbbá a 
pályázat útján kifejezetten ösztöndíj fizetésére kapott támogatás.  
 
g) hátrányos helyzetű hallgató: az a beiratkozás időpontjában huszonötödik életévét be nem 
töltött hallgató, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint hátrányos helyzetűnek minősül;  
 
h) halmozottan hátrányos helyzetű hallgató: az a beiratkozás időpontjában huszonötödik 
életévét be nem töltött hallgató, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvényben meghatározottak szerint halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül;  
 
i) államilag támogatott hallgató: az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató, 
valamint 2012. szeptemberétől kezdődően magyar állami ösztöndíjas képzésre felvételt nyert 
hallgató.  
 
j) közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és 
a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;  
 
k) hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a 
házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa; 
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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) A hallgató részére nyújtható támogatások jogcímeit és feltételeit egy tanév időtartamára 
a tanév kezdetét megelőző május 10-ig előre meg kell állapítani, továbbá a Főiskola honlapján 
közzétenni.  
(3) A Főiskolának 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 a 
Főiskola honlapján közzé kell tenni.   
 
(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) 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.  
 
4. § (1) Jelen Szabályzatban meghatározott módon az alábbi szervek és személyek 
rendelkeznek hatáskörrel a hallgatók juttatásait és térítéseit illető ügyekben:  
a) a rektor,  
b) a Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság (továbbiakban DJKB), 
c) a Rektori Hivatal,  
e) a Hallgatói Önkormányzat. 
(2) A DJKB állapítja meg jelen szabályzat rendelkezései szerint, vagy kérelemre az 
alaptámogatás (19. §), a rendszeres (20. §) és rendkívüli (21. §) szociális ösztöndíj összegét, 
bírálja el az alaptámogatás, a rendszeres szociális ösztöndíj, a rendkívüli szociális ösztöndíj 
iránt benyújtott pályázatokat, határoz a kollégiumi felvételről, tanév közben ellenőrzi a 
kollégiumok feltöltöttségét és gondoskodik a tanév közben megüresedett kollégiumi helyek 
feltöltéséről. 
 
(3) A Bizottság 4 főből álló testület. A Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság (továbbiakban: 
DJKB) tagjai a Főiskola oktatói és hallgatója. Hallgató tagját Hallgatói Önkormányzat delegálja. 
Az oktatói tagokat a rektor javaslatára a Szenátus választja. A DJKB működési és eljárási 
rendjét jelen Szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.  
 
(4)A Rektori Hivatal készíti el adott hallgatóra vonatkozó költségtérítés adott féléves díjára 
vonatkozó kiírást, figyelemmel a Szenátus döntésére, valamint a hallgatóval kötött 
költségtérítéses megállapodásra. A Rektori Hivatal állapítja meg az adott hallgatóra 
vonatkozóan félévente a jelen szabályzat alapján járó mentességeket.  
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(5) A költségtérítés mérséklése tárgyában benyújtott kérelemről, valamint a részletfizetés, 
fizetési haladék engedélyezéséről a rektor határoz.  
 
(6) A jelen szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott térítési és szolgáltatási díjakat a 
Rektori Hivatal írja ki adott hallgató részére.  
Az 1. számú mellékletben szereplő kollégiumi tagsági jogviszonnyal összefüggésben 
meghatározott térítési és szolgáltatási díjakat a DJKB döntését követően a Rektori Hivatal írja 
ki az adott hallgató részére.  
 
5. § (1) A juttatások és térítések tárgyában hozott döntésről és a jogorvoslat lehetőségéről a 
hallgatót tájékoztatni kell. A fizetési kötelezettség tárgyában hozott döntésről határozatot kell 
hozni.  
(2)A Rektori Hivatal az általa hozott juttatási döntésekről és a fizetési kötelezettségekről 
elektronikus levél útján értesíti a hallgatót. 
 
Panasz, jogorvoslat  
6. §  (1) A DJKB által meghatározott juttatások, valamint a Rektori Hivatal 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 rektornál. 
A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó szervhez kell benyújtani és csatolni kell a 
megtámadott határozatot, valamint a kérelemben foglaltakat alátámasztó dokumentumokat. 
Az elsőfokú döntést hozó szerv saját hatáskörben korábbi határozatát módosíthatja, 
kijavíthatja, visszavonhatja vagy felterjesztheti a rektornak. A fellebbezést 15 munkanapon 
belül kell elbírálni.  
 
(2) A hallgatónak joga van a döntés ellen jogorvoslati kérelemmel élni a Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ) 8. §-ában foglaltak szerint.  
 
A hallgatók finanszírozási státusza  
 
7. § A Főiskolán a hallgatók finanszírozási státusza államilag támogatott, magyar állami 
ösztöndíjjal támogatott, vagy önköltséges lehet. A magyar állami ösztöndíjjal támogatott 
hallgató az Nftv-ben előírt sajátos feltételek teljesítésére köteles.  
 
Támogatási idő  
 
8. § (1) Egy személy – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – összesen tizenkét féléven 
át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott, magyar állami 
ösztöndíjjal támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő).  
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) 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. 
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(3) A Tanulmányi Bizottság döntése alapján a fogyatékossággal élő hallgatónak minősülő 
hallgató 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.  
 
(4) 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  
 
9. § (1) Egy adott oklevél megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő két félévvel – 
fogyatékossággal élő hallgató 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 8. § (1) bekezdése, illetve a 8. § (2) 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) 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  
 
10. § (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) Az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett 
fokozat és szakképzettség megléte.  
 
(3) 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 a Főiskolán egyidejűleg több szakképzettség, szakképesítés 
megszerzésére készül fel.  
 
(4) A tanulmányait 2007. szeptember 1-je után megkezdő hallgató esetén a (3) bekezdésben 
foglaltak annyiban alkalmazhatóak, amennyiben az elsőként megkezdett képzésének 
legkésőbb harmadik félévében létesítette a további (párhuzamos) jogviszonyt.  
 
(5) A tanulmányaikat első évfolyamon a 2012/2013. tanévben, illetve ezután megkezdő 
hallgatók esetében, aki magyar állami ösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytat, további 
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(párhuzamos) képzés folytatása esetén a támogatási időből félévente a párhuzamosan 
folytatott állami ösztöndíjjal támogatott képzések számának megfelelő számú félévet le kell 
vonni.  
 
(6) 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 a Főiskola a megszűnt intézményben befejezett félévekből nem 
ismert el.  
 
 

II. FEJEZET 
Az állami költségvetés terhére biztosított hallgatói juttatásokhoz való hozzáférés feltételei 
 
A hallgatói támogatások forrásai  
11. § A hallgató részére  
a) szociális alapú támogatás,  
b) teljesítmény alapú támogatás, 
a Főiskolának nyújtott költségvetési forrás, valamint a Főiskola bevételeiből, külső 
adományokból, hozzájárulásokból keletkezett források terhére nyújtható.  
 
A hallgatói juttatások jogcímei  
12. § A Főiskola a hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló forrásokat az alábbi jogcímeken 
használhatja fel:  
a) teljesítmény alapú ösztöndíj kifizetésére  
aa) tanulmányi ösztöndíj,  
ab) nemzeti felsőoktatási 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) szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása.  
 
c) egyéb, jelen Szabályzatban meghatározott ösztöndíj kifizetésére,  
 
d) az intézményi működési költségek finanszírozására  
da) a jegyzet-előállítás támogatására, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a 
felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzése, valamint a fogyatékossággal élő 
hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére,  
db) a kulturális tevékenység, valamint a sporttevékenység támogatása,  
dc) kollégium fenntartása, működtetése,  
dd) kollégiumi férőhely bérlése, kollégiumi felújítás, 
de) a hallgatói, önkormányzat működésének támogatása.  
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Az intézményi keretösszeg felhasználása  
13. § (1) Az e Szabályzat hatálya alá tartozó alapképzésben, osztatlan képzésben és 
mesterképzésben részt vevő hallgatók után biztosított hallgatói normatíva  
a) legalább 45%-át tanulmányi ösztöndíj kifizetésre felhasználni.  
 
(2) A rendszeres szociális ösztöndíj, a rendkívüli szociális ösztöndíj, az alaptámogatás, valamint 
a szakmai gyakorlati ösztöndíj kifizetésére kell felhasználni az e Szabályzat hatálya alá tartozó 
alapképzésben, osztatlan képzésben és mesterképzésben részt vevő hallgatók után 
biztosított:  
a) a hallgatói normatíva legalább 20 százalékát, továbbá  
b) a lakhatási támogatás normatívája 30 százalékát,  
c) a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva 56 százalékát.  
 
(3) 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 
alapképzésben, osztatlan képzésben és mesterképzésben részt vevő hallgatók után biztosított 
intézményi összegének 24 százalékát.  
(4) 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.  
 
(5) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra kell felhasználni a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj e 
Szabályzat hatálya alá tartozó hallgatók után biztosított intézményi összegét.  
 
(6) Kollégium fenntartására, működtetésére kell felhasználni a kollégiumi támogatás 
intézményi összegét.  
 
(7) 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 A Főiskolai 
Hallgatói Önkormányzat a rektorral kötött megállapodás alapján az esélyegyenlőség 
biztosítása érdekében keretet képez. A lakhatási támogatás keretének legalább 5, legfeljebb 
30 %-a használható fel a Főiskola kezelésében álló kollégiumok felújítására, építésére, 
komfortfokozatuk emelésére, kollégium céljára szolgáló épület vásárlására. Az adott évre 
vonatkozó százalékos felosztást a Szenátus a költségvetés elfogadáskor határozza meg. A 
Főiskola 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 a 
Főiskola kulturális, művészeti, sport és diákszociális tevékenységének támogatására és 
fejlesztésére, a bevétel további 4,75 %-át A Főiskolai Hallgatói Önkormányzat feladatainak 
ellátására fordítja.  
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(8) A hallgatói, önkormányzat működésének támogatására kell felhasználni a hallgatói 
normatíva e Szabályzat hatálya alá tartozó hallgatók után biztosított intézményi összegének 
1%-át.  
 
(9) A Gazdasági Hivatal előterjesztésére a következő költségvetési év költségvetési tervének 
elkészítésekor a Szenátus meghatározza a 12. §-ban felsorolt jogcímek felhasználható 
keretösszegeit, majd tárgyév november 15-ig az október 15-ei statisztikai adatok ismeretében 
a tényleges kereteket. A Gazdasági Hivatal előterjesztését a Hallgatói Önkormányzat 
elnökének, és a rektornak a bevonásával készíti.  
 
(10) A 12. §-ban foglalt jogcímek felhasználási kereteinek felosztására a Rektori Hivatal 
legkésőbb a félév 4. hetének végéig javaslatot tesz akként, hogy a szabályzat 13. § (1) 
bekezdésében meghatározott értékeknek intézményi szinten kell teljesülniük. A Rektori 
Hivatal javaslatáról a HÖK Küldöttgyűlése 5 munkanapon belül dönt.  
 
(11) A DJKB adott félév megkezdésekor tájékoztatja a Szenátust a megelőző félév 
keretösszegének felhasználásáról.  
 
A hallgatói jogosultság  
14. § (1) A 12. §-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 12. § 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 nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban egy 
intézményben részesülhet. Amennyiben több intézmény tesz javaslatot ugyanazon személy 
elismerésére, a hallgató abban az intézményben részesül nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban, 
amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt.  
 
(3) A 12. § 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  
 
15. § (1) A Főiskolai 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;  
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c) a tényleges jogosultsági hónapszám egytizedét kell figyelembe venni a nemzeti felsőoktatási 
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.  
 
(2) Márciusi statisztikai adatközlésen a Főiskola március 15-i állapotát, októberi statisztikai 
adatközlésen a Főiskola október 15-i állapotát rögzítő, a Főiskola által teljesített statisztikai 
adatközlést kell érteni.  
 
16. § (1) A hallgatói ösztöndíj-támogatás esetében a jogosulti létszám az államilag támogatott 
teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók 
száma.  
 
(2) A kollégiumi támogatás esetében a jogosulti létszám azoknak a hallgatóknak a száma, akik 
államilag támogatott képzésben vesznek részt, és az intézmény kollégiumában vannak 
elhelyezve.  
 
(3) A lakhatási támogatáshoz rendelkezésre álló támogatás esetében a jogosulti létszám a 
Főiskolán 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 tankönyv- és jegyzettámogatásra, sport- és kulturális tevékenységre fordítható összeg 
esetében a jogosulti létszám az (1) szerinti jogosulti létszám.  
 
(5) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj esetében a jogosulti létszám a ténylegesen ösztöndíjban 
részesülő hallgatók száma.  
 (6) Az egyes normatívák év közbeni változása esetén a jogosult létszámok megállapítása a 
képzési időszakok (tanulmányi félévek) rendjét követik.  
 
Teljesítmény alapú ösztöndíjak  
Tanulmányi ösztöndíj  
 
17. § (1) Tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, 
osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet.  
 
(2) A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható. Tanulmányi 
ösztöndíjban a Főiskola 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.  
 
(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.  
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(4) Adott szakon az első aktív félévére beiratkozó, illetve bejelentkező hallgató ebben a 
félévben tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet.  
 
(5) A tanulmányi ösztöndíj alapját, két tizedesjegyre kerekítve a 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)    teljesített kredit 
 30    X  vállalt kredit  
 
(6) 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 Rektori Hivatal állapítja meg és gondoskodik a 
tanulmányi ösztöndíj kiutalásáról.  
 
(7) 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.  
 
(8) A keret szétosztása az egyes hallgatók között az alábbiak szerint történik:  
a) minden jogosult hallgató megkapja a jogszabályban előírt minimális összeget (hallgatói 
normatíva 5%-a),  
b)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 jogosultak között,  
d) adott hallgató tanulmányi ösztöndíjának összegét 100,- forintra kell kerekíteni. 
(9) A tanulmányi ösztöndíj megállapítása során az adott hallgató utolsó aktív félévi teljesítését 
kell figyelembe venni.  
 
 
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 
 
18. § (1) Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, osztatlan 
képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet.  
 
(2) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet 
elnyerni. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj havi összege megegyezik a költségvetési 
törvényben e jogcímen megállapított összeg egy tizedével.  
 
(3) A nemzeti felsőoktatási 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 a Főiskolán 
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legalább egy fő. A rektor a (4) bekezdés szerinti javaslatát a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 
folyósításának idején várhatóan alapképzésben, illetve mesterképzésben részt vevő 
hallgatókra elkülönítetten teszi meg.  
 
(4) Nemzeti felsőoktatási 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 nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázati felhívást, az 
elbírálás szempontjaival együtt a DJKB minden évben legkésőbb június 05-ig – a pályázati 
határidőt 30 nappal megelőzően – a Főiskola a honlapján közzé teszi. Az elbírálás szempontjait 
a DJKB a pályázat kiírását megelőzően, de legkésőbb május 31-ig évente meghatározza, és 
arról a Rektori Hivatalt is tájékoztatja. A pályázatokat a hallgató a Rektori Hivatalhoz nyújtja 
be és a DJKB rangsorolja. A pályázatok alapján a szenátus minden év augusztus 1-jéig tesz 
javaslatot az oktatásért felelős miniszternek a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 
adományozására. 
 
(6) Az adott tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak az adott tanévben 
folyósítható.  
 
(7) Amennyiben a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató esetében 
jogorvoslati eljárás keretében megállapítást nyer, hogy a hallgató érdemes a nemzeti 
felsőoktatási ösztöndíjra, és az intézményi felterjesztésben az (1)-(6) bekezdésben 
meghatározott feltételek és az intézményi keretszám alapján arra jogosult lenne, de azt 
intézményi eljárási hiba folytán nem kapta meg, az oktatásért felelős miniszter jogosult a 
hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni. Ilyen esetben azonban a 
hallgató nem vehető figyelembe a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj keretének 
meghatározásakor, részére az ösztöndíjat az intézmény a hallgatói előirányzat vagy a saját 
bevétele terhére köteles kifizetni.  
 
(8) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj 
támogatásból.  
 
Szociális alapú ösztöndíjak  
Alaptámogatás  
 
19. § (1) Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű 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  
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20. § (1) Rendszeres szociális ösztöndíjban a 2. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feltételeknek megfelelő hallgató részesülhet.  
(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)halmozottan hátrányos helyzetű,  
c) családfenntartó, vagy  
d) nagycsaládos, vagy  
e) 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) Rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján, a hallgató által 
benyújtott pályázat útján igényelhető. A pályázati kérelmet a HÖK által a pályázati kiírásban 
meghatározott módon és határidőig, a pályázati kiírás mellékletét képező űrlapon kell 
benyújtani. A pályázati kiírást a HÖK a benyújtási határidőt legalább 15 nappal megelőzően 
közzéteszi.  
(6) A pályázatok elbírálásának szempontjait és a pontrendszert az űrlap tartalmazza. A 
beérkezett pályázatokat a HÖK az ügyrendjének megfelelő eljárásban bírálja el.  
(7) A szociális támogatás odaítélésénél a hallgató tanulmányi eredménye, illetve a tanulmányi 
eredményhez köthető juttatások mértéke nem vehető figyelembe.  
(8) A 20. § (3)-(4) bekezdés rendelkezésének alkalmazásakor a 22. § szabályainak 
figyelembevételével kell eljárni.  
 
Rendkívüli szociális ösztöndíj  
 
21. § (1) Rendkívüli szociális ösztöndíjban a 2. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feltételeknek megfelelő hallgató részesülhet.  
(2) 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.  
 
(3) Rendkívüli szociális ösztöndíjban a hallgató kérelme alapján részesülhet. A kérelmet a HÖK-
höz 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.  
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22. §1 (1) Keresztes Pál ösztöndíjban a 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő 
magyarokról törvény hatálya alá eső 2. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feltételeknek megfelelő hallgató részesülhet.  
 
(2) A Keresztes Pál ösztöndíj a hallgató részére tíz hónapon keresztül folyósított havi juttatás, 
amelynek havi összege adott tanévben megegyezik a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj havi 
összegével.  
 
(3) Keresztes Pál ösztöndíjban a hallgató kérelme alapján részesülhet. A kérelmet a 
Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsághoz kell eljuttatni, amely azt a tanévenként közzétett 
pályázati felhívásban meghatározott és közzétett elvek alapján bírálja el.  
 
A hallgató szociális helyzete  
23. § (1) 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, 
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) A hallgató szociális helyzetét – a rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésének kivételével - 
tanulmányi félévente egyszer, intézményi szinten egységesen vizsgálja a HÖK, melynek 
eredménye a szociális ösztöndíj, a kollégiumi felvételek, valamint más rászorultság alapú 
juttatás elbírálásánál figyelembe vehető.  
 
 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj  
 
24. § (1) Intézményi 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 folytatják tanulmányaikat.  
                                                           
1 A 22. § beillesztésre került a Szenátus 4/2022. (V.19.) határozata alapján.  
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(2) Az intézményi ösztöndíjrész forrása az intézmények költségvetésében megjelölt 
elkülönített forrás.  
 
Egyéb juttatások 
 
25. § (1) Jelen Szabályzat egyéb juttatások jogcím keretében a hallgatók részére az alábbi 
egyszeri támogatási formákat állapítja meg: 
 
(2) Kiemelkedő tanulmányi, szakmai, tudományos, sport- és művészeti tevékenységért, 
közéleti tevékenységért, továbbá szociális alapon a rektor döntése alapján a Főiskola saját 
bevételének terhére pályázati úton ösztöndíjat adományozhat.  
 
(3) Amennyiben a Főiskola által elnyert pályázat előírja, hogy meghatározott összeget 
ösztöndíj fizetésére kell felhasználni, a rektor ezen összeg felhasználása érdekében ösztöndíjat 
vagy ösztöndíjakat hoz létre. Amennyiben a Főiskola által elnyert pályázat lehetőséget ad arra, 
hogy a Főiskola 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.  
 
A jegyzet-előállítás támogatása, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez 
szükséges elektronikus eszközök beszerzése, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók 
tanulmányait segítő eszközök beszerzése  
 
26. § (1) A jegyzet-előállítás támogatására rendelkezésre álló összeget a Főiskola jegyzetek 
előállítására, azok hallgatókhoz való eljuttatásának segítésére, továbbá fogyatékossággal élő 
hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére használhatja fel.  
 
(2) Az előállításra javasolt tankönyvek és jegyzetek listáját előzetesen a hallgatói 
önkormányzatnak is véleményeznie kell. Az összeg felhasználásáról a Gazdasági Hivatal évente 
tájékoztatja a hallgatói önkormányzatot.  
 
A kulturális tevékenység, valamint a sporttevékenység támogatása  
 
27. § (1) A sporttevékenységek körébe tartozik különösen a Főiskola 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 Főiskola a sporttevékenységek támogatására fordítható összeget a Szenátus 
egyetértésével a hallgatói önkormányzat döntése alapján használja fel.  
 
28. § (1) A kulturális tevékenységek körébe tartozik különösen a Főiskola keretei között a 
hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott kulturális tevékenység, rendezvényszervezés, 
karrier-tanácsadás, életviteli és tanulmányi, valamint mentálhigiénés életvezetési tanácsadás.  
 
(2) A kulturális tevékenységek támogatásáról a hallgatói önkormányzat dönt, és 
felhasználásról félévente beszámol a Szenátusnak.  



 

15 

 
A Főiskolai Hallgatói Önkormányzat működésének támogatása 
 
29. § (1) A Főiskolai Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: HÖK) feladatainak ellátásához 
térítésmentesen használhatja a Főiskola, kollégium helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem 
korlátozza a Főiskola, kollégium működését.  
 
(2) A HÖK tevékenységét az állami költségvetés a Főiskola részére biztosított hallgatói 
normatív juttatás részeként normatív támogatással segíti. A normatíva összege a hallgatói 
normatíva 0,5-0,5 százaléka.  
 
A kollégiumi ellátás igénybevételével és a lakhatási támogatással kapcsolatos feltételek  
 
30. § (1) A kollégium a Főiskola szorgalmi és vizsgaidőszakaiban, illetőleg a képzési és kimeneti 
követelményekben és a tantervekben megfogalmazott tanulmányi követelmények 
teljesítésének időszakában biztosít elhelyezést a hallgatók számára.   
  
(2) A kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető el. A kollégiumi felvételi eljárásrend 
részletes szabályait a Kollégiumi Szabályzat tartalmazza.  
 
(3) Pályázatot nyújthat be mindenki, aki a Főiskolára felvételt nyert, akinek az esetében a 
Főiskola az átvételét lehetővé tevő döntést hozott, akinek az esetében a Főiskola 
vendéghallgatói jogviszonyt engedélyező döntést hozott, illetve aki a Főiskolával hallgatói 
jogviszonyban áll (továbbiakban: hallgató), függetlenül attól, hogy milyen szakra, milyen 
munkarend szerint nyújtotta be felvételi kérelmét, átvételi kérelmét, a vendéghallgatói 
jogviszony során milyen tanulmányokat fog folytatni, illetve milyen szakon, milyen munkarend 
szerint létesített a Főiskolával hallgatói jogviszonyt.  
 
(4) A pályázati kérelmet a DJKB által a pályázati felhívásban meghatározott módon és 
határidőig kell benyújtani. A pályázat benyújtási határideje nem lehet korábbi, mint a 
közzétételtől számított 15. nap.  
 
(5) A DJKB a jelentkezéseket a benyújtási határidő lejártától számított 15 napon belül bírálja 
el és döntésében állapítja meg a felvételt nyert hallgatók névsorát. A jelentkezés elbírálásáról 
a DJKB a Rektori Hivatal által szolgáltatott elérhetőségi adatok alapján az elhelyezést nyert 
jelentkezőket elektronikusan, a felvételt nem nyert jelentkezőket írásban értesíti. Az 
értesítésben meg kell határozni a fellebbezés benyújtására megállapított határidőt.  
 
31. § (1) A DJKB döntésével, illetve eljárásával szemben a hallgató a jelentkezés elbírálásáról 
szóló döntésben meghatározott határidőig fellebbezést nyújthat be a Felülbírálati 
Bizottsághoz. A fellebbezéseket a DJKB-nél kell leadni.  
 
(2)  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. 
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(3) Amennyiben valamennyi kérelem elbírálását követően betöltetlen férőhelyek maradnak, 
úgy azokat a DJKB az általa nyilvántartott várólista alapján tölti fel.  
 
32. § (1) A pályázatok elbírálásánál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni  
a) szociális helyzet,  
b) tanulmányi eredmények,  
c) közösségi munka,  
d) a hallgató képzésének munkarendje,  
e) az Nftv. 41. § (1) bekezdése szerinti előnyben részesítés.  
 
(2) Az államilag támogatott alap- és mesterképzésben 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.  
 
(3) A jelentkezések elbírálása során a DJBK a kollégiumi felvételi eljárásrend alapján a 
jelentkezéseket pontozza és a pontok alapján rangsorolja. A pontozási rendszer megismerését 
a jelentkezések benyújtása előtt lehetővé kell tenni.  
 
Hallgatói munkadíj  
 
33. § (1) A hallgató hallgatói munkadíj ellenében akkor végezhet munkát, ha a munkáltatói 
jogok gyakorlója által meghatározott formában hallgatói munkaszerződést kötöttek vele. A 
hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatására a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Munka Törvénykönyve) 
rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. A Kormány a hallgatói munkaszerződésre 
vonatkozó szabályok meghatározása során a hallgató számára kedvezőbb feltételeket 
állapíthat meg. 
A hallgató hallgatói megbízási szerződés alapján végezhet munkát:  
a) a képzési ideje alatt külső gyakorlóhelyen, a képzési program keretében, illetve a képzés 
részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés során a Főiskolán, a 
Főiskola által alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen,  
b) a képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódóan a Főiskolán.  
 
(2)A hallgatót  
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő 
egybefüggő gyakorlat esetén díjazás illeti, melynek mértéke legalább hetente a kötelező 
legkisebb munkabér (minimálbér) 15 százaléka; a díjat – eltérő megállapodás hiányában – a 
szakmai gyakorlóhely fizeti,  
b) az (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 – a Főiskolára, 
illetve a Főiskola által létrehozott gazdálkodó szervezetre az átadással átszállnak.  
 



 

17 

(3) 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. 
 
A pénzbeli juttatások kifizetésének általános szabályai  
 
34. § (1) A 12. § szerinti jogcímeken a támogatás kizárólag pénzbeli támogatásként bocsátható 
a jogosult hallgató rendelkezésére.  
 
(2) A 12. § aa)-ab), ba), bc)-bf), c)-d) pontjaiban meghatározott ösztöndíjat – e Szabályzat 
eltérő rendelkezése hiányában – havi rendszerességgel kell a hallgató részére kifizetni. a 
Főiskola – 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 Rektori Hivatal vezetője készíti el a tanévkezdést 
megelőzően két héttel.  
 
(3) A (2) bekezdésben foglalt ütemterv szerint a döntést hozó szerv a hallgatói juttatásokról 
hozott döntését átadja a Rektori Hivatal számára, annak érdekében, hogy a Rektori Hivatal 
gondoskodjon a kifizetésről.  
 
(4) A pénzbeli juttatások kifizetéséről minden naptári hónap 10. napjáig intézkedni köteles a 
Rektori Hivatal. 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 a hallgatók által megadott banki folyószámlára való 
átutalással történik.  
 
(6) 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.  
 
(7) Az intézményi keretösszegek felhasználásáról a Gazdasági Hivatal havonta részletesen 
írásban tájékoztatja a Hallgatói Önkormányzatot.  

 
 

III. FEJEZET 
Az államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma közötti átsorolás rendje 

 
 
35. § (1) a) Ha az adott tanulmányait a 2007/2008. tanévben, illetve ezután, de még a 
2016/2017. tanévet megelőzően megkezdő, államilag támogatott, illetve magyar állami 
ösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytató hallgatóról a tanév végén a Rektori Hivatal 
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megállapítja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem 
szünetelt, 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 képzésben tanulmányokat folytató hallgatóról a tanév végén a Rektori 
Hivatal megállapítja, hogy az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya 
nem szünetelt, továbbá amely félévekben nem vett részt valamely EGT-államban a Főiskola 
hozzájárulásával megkezdett olyan részképzésben, amelyben folytatott tanulmányai a 
Főiskolán folyó képzésébe beszámíthatók, nem szerzett legalább tizennyolc kreditet vagy (a 
2017. nyári átsorolási eljárás vonatkozásában: és) nem érte el a 2,0 súlyozott tanulmányi 
átlagot, a hallgatót a Rektori Hivatalvezető önköltséges képzésre sorolja át.  
 
(2) A tanulmányait a 2012/2013. tanévtől, illetve ezután, de még a 2016/2017. tanévet 
megelőzően megkezdő, magyar állami ösztöndíjas 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 2,0 
értékű súlyozott tanulmányi átlaggal.  
 
(3) 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) 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. Amennyiben március 1., illetve szeptember 30. napját követően jut az átsorolásról 
szóló határozat meghozatalára jogosult személy tudomására a (3) bekezdés szerinti átsorolást 
szükségessé tevő információ, a (3) bekezdés szerinti átsorolási határozatot március 1., illetve 
szeptember 30. napját követően is meg lehet hozni.  
 
(5) Az átsorolásról szóló határozatot a Rektori Hivatal vezetője hozza meg.  
Az (1) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdés alapján hozott átsorolási döntés során nem kell 
azokat a hallgatókat figyelembe venni, akik a Főiskolán 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. Az (1) bekezdés a) pontja alapján hozott átsorolási döntés során azokat a 
hallgatókat sem kell figyelembe venni, akiknek az átsorolási döntésnél figyelembe vett egyik 
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féléve vagy az átsorolási döntésnél figyelembe vett mindkét féléve képzési időn túli félévnek 
minősül.  
 
(6) Az adott félévben kreditelismertetéssel elismert krediteket, mint megszerzett krediteket 
az (1) bekezdés b) pontja szerinti átsorolási döntés esetében a félévenkénti átlag tizennyolc 
kredit, azaz összesen harminchat kredit elérése vagy el nem érése kérdésének vizsgálatakor 
figyelembe kell venni. A figyelembevétel történhet úgy is, hogy a Rektori Hivatal 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.  
 
(7) 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 Rektori Hivatal 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.  
 
(8) Az államilag támogatott hallgató kérése alapján költségtérítéses, a magyar állami 
ösztöndíjjal támogatott hallgató pedig kérése alapján önköltséges formában folytathatja 
tanulmányait a soron következő félévtől, amennyiben erre vonatkozó kérelme legkésőbb a 
félév kezdete előtt 30 nappal beérkezik az érintett Rektori Hivatalba. A magyar állami 
ösztöndíjjal támogatott hallgatónak a kérelemben vagy a kérelem benyújtásával egyidejűleg 
benyújtott iratba foglaltan nyilatkoznia kell arról, hogy a magyar állami ösztöndíjjal 
támogatott képzés feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozatát visszavonja. A saját kérésre 
történő átsorolásról a határozatot a Rektori Hivatal vezetője hozza meg.  
 
(9) A költségtérítéses képzésre átsorolt hallgató és a Főiskola jelen szabályzat szerint 
költségtérítéses szerződést köt. Az önköltséges képzésre átsorolt hallgató és a Főiskola jelen 
Szabályzat 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.  
 

IV. FEJEZET 
A hallgató által fizetendő díjak és térítések 
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36. § (1) 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.  
 
(3) Államilag támogatott és magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő 
hallgató költségtérítés, illetve önköltség fizetésére nem kötelezhető.  
 
(4) A Főiskola csak az e Szabályzatban megállapított jogcímek alapján, illetve rendelkezések 
szerint állapíthat meg díjakat.  
 
Költségtérítés  
 
37. § (1) A költségtérítés, illetve az önköltség (a továbbiakban a költségtérítés és az önköltség 
együtt: költségtérítés) mértékét a Rektori Hivatal állapítja meg és rendelkezik a képzés során 
biztosított esetleges támogatásokról, a költségtérítés fizetésével kapcsolatos 
kedvezményekről.  
 
(2) A hallgató és a Főiskola jelen Szabályzat 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.  
 
(3) A hallgató kezdő költségtérítési összegét a Szenátus szakonként, a felvételi eljárást 
megelőző tárgyév október 15-ig határozza meg.  
 
(4)A Rektori Hivatal 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 és küldi meg a 
hallgatónak. A Főiskolára bármely felvételi eljárás során felvételt nyert hallgatók értesítései a 
Tanulmányi Rendszerbe történő beemelést követően kerülnek kiküldésre.  
A hallgatók tájékoztatása a kiírás összegéről, a fizetési tudnivalókról elektronikus formában 
történik meg, a hallgató TR-ben rögzített e-mail címén keresztül, az őszi félévre vonatkozóan 
július végén, a tavaszi félévre vonatkozóan január első felében. A díjfizetésről szóló hivatalos 
értesítéseket úgy kell elkészíteni, hogy az értesítés napja és a befizetési határidő között 
legalább 15 nap legyen.  
 
(5) 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.  
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Költségtérítéses szerződés  
 
38. § (1) A Főiskola és a költségtérítés fizetése mellett folytatott képzésben részt vevő hallgató 
költségtérítéses szerződést köt. A szerződéskötéskor a Főiskolát a rektor képviseli.  
 
(2) Költségtérítéses szerződést kell kötni:  
a) a költségtérítéses, önköltséges finanszírozási formára felvett, vagy átvett hallgatóval,  
b) a jelen Szabályzat 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) A költségtérítéses szerződést írásban kell megkötni, két eredeti példányban, amelyből egy 
példányt a Rektori Hivatal köteles megőrizni a jogviszony megszűnését követő 5 évig. A 
hallgató köteles a költségtérítéses szerződés mindkét eredeti példányát aláírásával ellátva a 
Rektori Hivatal által meghatározott időpontig a Rektori Hivatalnak 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 Rektori Hivatalba történő 
visszaküldésének időpontja nem befolyásolja.  
 
(4) A költségtérítéses szerződésnek tartalmaznia kell:  
a) a képzés megnevezését 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 vizsgára bocsátás 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,  
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 a Főiskola szerződésszegésének következményeit,  
k) mindazt, amit más jogszabály előír, vagy lehetővé tesz.  
 
(5) A Főiskolán költségtérítéses szerződésként kizárólag a Rektori Hivatal által meghatározott 
formanyomtatvány használható, amelyet a Főiskola honlapján közzé kell tenni.  
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(6) A költségtérítéses szerződést a Rektori Hivatal készíti el.  
 
A költségtérítés fizetésével kapcsolatos kedvezmények szabályai  
 
39. § A költségtérítés összegéből a hallgató részére mérséklés adható. A hallgató részére a 
tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzete alapján adható mérséklés 
igénylésének formai és tartalmi követelményeit a Főiskola rektori utasítás keretében köteles 
meghatározni.   
 
 
Kollégiumi díj, lakhatási díj  
 
40. § (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 szolgáltatásokért kell megfizetni. A kollégiumi térítési 
díj eltérően kerülhet meghatározásra a hallgatók finanszírozási formája szerint.  
 
Térítési és szolgáltatási díjak  
 
41. § A hallgatók a TVSZ-ben, 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.  
 
A hallgató fizetési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos rendelkezések  
 
42. § (1) A félévre megállapított költségtérítést a szenátus által évente jóváhagyott, és a 
honlapon a tanév megkezdését megelőzően közzétett ütemtervben meghatározott időpontig 
kell befizetni. A költségtérítést legfeljebb három részletben lehet befizetni. Az első részlet a 
teljes költségtérítés 40 %-a, melynek A Főiskola 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.  
Ezek a szabályok nem alkalmazhatók a hallgató költségtérítése azon része vonatkozásában, 
amelyet a hallgató diákhitelből, engedményezéssel fedez.  
 
(2) Nem jelentkezhet be az a hallgató, aki a lejárt fizetési kötelezettségének nem tett eleget.  
 
(3) A kollégiumi térítési díjat minden hónapban előre, a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó 
napjáig kell megfizetni. A hallgató minden esetben köteles a tárgyhóra vonatkozó teljes 
kollégiumi térítési díjat megfizetni. A kollégiumi térítési díj megfizetése alól mentesség, 
kedvezmény nem adható, a kollégiumi térítési díj összege nem mérsékelhető.  
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(4) 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) 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 rektor méltányosságból dönthet úgy, hogy az adott félévre már befizetett 
költségtérítés összegéből a félévből még hátralévő időszakra időarányosan jutó összegnél 
nagyobb összeg kerül visszafizetésre, továbbá a rektor úgy is dönthet, hogy az adott félévre 
már befizetett költségtérítés teljes összege visszafizetésre kerül. 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 rektor 
méltányosságból az időarányos összegnél kisebb összeg megfizetését írja elő, vagy ha a rektor 
úgy dönt, hogy a hallgatónak nem kell megfizetnie az időarányos összeget.  
 
(6) Amennyiben a Felülbírálati  Bizottság jogorvoslati eljárás keretében megállapítja, hogy a 
hallgató költségtérítéses, illetve önköltséges finanszírozási formájú félévre történő 
bejelentkezését a Főiskola részéről fennálló súlyos mulasztás vagy más súlyos eljárási hiba 
okozta, a Felülbírálati Bizottság a tényállás tisztázását és az eset összes körülményének 
mérlegelését követően dönthet úgy, hogy a hallgató nem köteles az adott félév 
költségtérítését, illetve önköltségét megfizetni.  
  
(7) A Főiskola elektronikus levélben veti ki az ugyanabból a tantárgyból tett harmadik és 
további vizsga díját, valamint a vizsgán való igazolatlan meg nem jelenés esetén fizetendő 
térítési díjat.  
 
(8) 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 véget ér a vizsgaidőszak. 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.  
 
(9) A kiírással szemben a hallgató a TVSZ-ben foglaltak szerint jogorvoslattal élhet. A 
jogorvoslati kérelmet a Felülbírálati Bizottsághoz címezve a Rektori Hivatalnál kell benyújtani.  
 
(10) 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.  
 
(11) Amennyiben egy hallgató átutalással teljesíti fizetési kötelezettségét, akkor az utalás 
összegéből a legrégebbi esedékességű lejárt tartozást kell kiegyenlíteni.  
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43. § E Szabályzatban meghatározott díjakat és térítéseket diákhitel engedményezéssel, a 
Főiskola házipénztárában vagy banki átutalással lehet megfizetni.  
 
A hallgató fizetési kötelezettség teljesítéséhez mentesség, kedvezmény, részletfizetési 
lehetőség biztosításának feltételei és szabályai  
 
44. § (1) 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:  
b) a térítési díj,  
c) a kollégiumi díj.  
 
(3) A költségtérítés befizetésének elmulasztása miatt fizetendő késedelmi díj nem 
mérsékelhető vagy engedhető el.  
 
(4) 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 befizetett díjak, térítések felhasználása  
 
45. § A költségtérítésből és a térítési, szolgáltatási díjakból befolyt összeg felhasználása a 
Főiskolai költségvetésbe beépített gazdasági terv szerint történik.  
 
 
 

V. FEJEZET 
Eljárási szabályok és a szabályzatban meghatározott kötelességek elmulasztásának 

jogkövetkezményei 
 
46. § (1) A Szabályzat rendelkezéseire tekintettel 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 
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juttatás 30 napon belül történő visszafizetésére. A juttatást jogosulatlanul és rosszhiszeműen 
igénybevevő hallgatóval szemben fegyelmi és kártérítési eljárást kell folytatni.  
 
(3) Amennyiben a hallgatónak a vizsgajelentkezés kezdetekor a Főiskolával 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 Rektori Hivatal által meghatározott időpontig nem küldi vissza 
a Rektori Hivatalnak, a szerződés Rektori Hivatalhoz való beérkezéséig vizsgára nem 
jelentkezhet, és vizsgára nem bocsátható.  
 
(4) Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, aki a Főiskolával szemben fennálló fizetési 
kötelezettségének nem tett eleget.  
  
(5) Nem igényelhet kreditigazolást az a hallgató, aki a lejárt fizetési kötelezettségének nem 
tett eleget.  
 
 
VI. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

47. § (1) Jelen szabályzatot a Szenátus 2018. június 25. napján az   7/2018. (VI.25.) számú 

határozatával fogadta el. A szabályzat a fenntartó általi jóváhagyás napján lép hatályba.  

(2) Jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a hatályba lépés napján 

érvényes Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat.   

 
1. sz. melléklet 

Térítési és szolgáltatási díjak 

Jogcím Megjegyzés Díjtétel 

Befizetési kötelezettség határidejének elmulasztása 

Költségtérítési díj/önköltség 
befizetésének elmulasztása 

a Tjsz 41. § (1)bekezdésének 
megfelelően 

a késedelemmel érintett költségtérítés 
részlet,  

illetve önköltség részlet 6 %-a 

Kollégiumi térítési díj 
késedelmes befizetése 

(hatályos: 2018. szeptember 1-
től) 

8 napon belül 
Kollégiumi díj 5%-a, a kerekítés szabályait 

 figyelembe véve 5 Ft-ra kerekítve 

8 napon túl 
Kollégiumi díj 20%-a, a kerekítés 

szabályait  
figyelembe véve 5 Ft-ra kerekítve 
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Tantárgyfelvételhez és vizsgákhoz kapcsolódó díjak 

10% feletti  kurzusfelvételi díj 

a Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzat (TVSZ) 41. § 

(3) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően 

önköltség 

Ugyanabból a tantervi 
egységből tett harmadik és 

további vizsga 

Nftv. 82. § (2) bekezdése és a 
Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzat (TVSZ) 43. § 
(4) bekezdése alapján 

2.500 Ft. 

Szigorlat/komplex 
vizsga/alapvizsga díja 

első két alkalommal ingyenes, 
ezt követően minden további 

vizsga 
2500 Ft. 

Záróvizsga díja 

adott szak vonatkozásában 
hallgatói jogviszonyban állók 
részére a záróvizsga ingyenes 

10.000 Ft 
adott szak vonatkozásában 
hallgatói jogviszonnyal már 
nem rendelkezők részére 

minden vizsga 

Vendéghallgatói jogviszonyban 
felvett kurzus 

költségtérítéses hallgató 
esetében a hallgató/államilag 
támogatott hallgató esetében 
a küldő intézmény téríti meg 

10000Ft/kurzus  
PTE hallgatók esetében  

10 kreditig ingyenes 

Adott tantervi egység második 
és további alkalommal történő 

felvétele 

a Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzat (TVSZ) 42. § 

(3) bekezdése alapján 

500 Ft/kredit, de tantervi egységenként  
legfeljebb 3.000 Ft,  

és egy hallgató esetében félévente 
 legfeljebb 10.000 Ft  

 
 

Tanulmányokkal kapcsolatos iratok pótlása, fordítása és hitelesítése, igazolások 

Hallgatói jogviszonnyal rendelkezők részére 

Sokszorosított segédletek 
Az intézmény eszközeivel 

előállított anyagok (Ftv. 125. § 
(3) b)) 

önköltség 

Leckekönyv hitelesítése   50 Ft /oldal 

Hallgatói jogviszonnyal NEM rendelkezők részére 

Leckekönyv hitelesítése   250 Ft  /oldal 
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Tanulmányi idő, hallgatói 
jogviszony igazolása magyar 

nyelven  
  1.000 Ft  / db 

Oklevél fénymásolat 
hitelesítése 

  2.000 Ft/db 

Oklevélmásodlat kiállítása 
2000 Ft illeték az 1990. évi 
XCIII. tv. Mellékletének VIII. 

pontja szerint 
5. 000 Ft + illeték 

Egyéb magyar nyelvű igazolás   1.000 Ft  / db 

Egyéb angol nyelvű igazolás   2.000 Ft  / db 

Egyes képzési elemek 
(tantárgyak, kurzusok, stb.) 
leírása magyar nyelven 

  500 Ft  / oldalanként 

Oklevélmelléklet kiállítása 
magyarul, angolul 

első példány ingyenes  2.500 Ft 

Oklevélmellékelt kiállítása 
egyetemi képzésben vagy 

főiskolai képzésben részt vett 
személyek számára magyar 

nyelven 

első példány ingyenes  2500 Ft. 

 

 
 
          2. sz. melléklet 
 
A Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság ügyrendje 

 

A Bizottság feladata és hatásköre 

 

1. § (1) A Bizottság a hallgatók térítési és juttatási ügyeivel kapcsolatosan, jelen Szabályzat 

keretei között: 

a) dönt a Főiskola szabályzatai által hatáskörébe utalt ügyekben, 

b) adminisztrációs tevékenységet folytat a feladatai ellátásához szükséges mértékben, 

c) tájékoztatja a hallgatókat a térítési és juttatási kérdésekről, 

d) folyamatosan figyelemmel kíséri, és évente értékeli a hallgatók részére nyújtható és általuk 

fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzatokat, szükség esetén kezdeményezi a 

szabályzatok módosítását, új szabályzatok alkotását, 

e) javaslatot tesz a hatáskörébe tartozó ügyekben szenátusi döntések hozatalára, 

f) tevékenységéről szükség szerint, de legalább évente beszámol a Szenátusnak.  

 

A Bizottság szervezete 
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2. § (1) A Bizottság elnökét és két tagját a rektor előterjesztésére a Szenátus választja meg 3 

évi időtartamra. A Bizottság hallgató tagját a Hallgatói Önkormányzat delegálja.  

(2) A titkárt a Bizottság az alakuló ülésén saját tagjai közül választja.  

(3) A tagok megbízatásukról való lemondási szándékukat kötelesek egy hónappal távozásuk 

előtt a rektornak bejelenteni.  

A Bizottság tagjainak jogai és kötelességei 

 

3. § (1) A tagok joga és kötelessége a Bizottság eredményes működésének elősegítése. 

(2) A tag jogosult: 

a) a Bizottság ülésén részt venni, 

b) a Bizottság hatáskörébe tartozó bármely ügyben a Bizottság ülésén kérdéseket feltenni, 

intézkedést, módosítást kezdeményezni, 

c) minden olyan információhoz hozzáférni, amely a bizottsági tagságból eredő feladatai 

ellátásához szükséges. 

(3) A tag köteles: 

a) akadályoztatása esetén távolmaradását az elnöknek bejelenteni, 

b) bizottsági tevékenysége során a jogszabályokat, a főiskolai szabályzatokat betartani. 

(4) Az elnök feladata, hogy koordinálja a Bizottság működését. Az elnök összehívja a Bizottsági 

üléseket és vezeti azokat, valamint felel a bizottsági határozatok végrehajtásáért. 

(5) A Bizottság titkára az egyéb feladatokon túl a bizottsági ülések jegyzőkönyveit készíti el. A 

titkár feladata, hogy a Bizottság döntéseihez szükséges dokumentumok a bizottság tagjai 

számára megfelelő időben rendelkezésre álljanak. Gondoskodik a bizottsági anyagok, 

jegyzőkönyvek, határozatok a Főiskola Iratkezelési Szabályzatának megfelelő módon történő 

nyilvántartásáról.  

 

A Bizottság ülésrendje 

 

4. § (1) A Bizottság feladat- és hatáskörüket bizottsági üléseiken gyakorolják. 

(2) A Bizottság ülésein állandó meghívottként tanácskozási joggal a Hallgatói Önkormányzat 

elnöke, valamint a Rektori Hivatal vezetője, vagy az általa állandó jelleggel megbízott 

munkatárs vesz részt. 

(3) Az ülést a Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén az elnök által felkért bizottsági tag 

vezeti. 

(4) A Bizottság tagjai nem helyettesíthetőek. 

(5) A Bizottság titkára minden ülésen tájékoztatást ad a Bizottság határozatainak 

végrehajtásáról. 

 

5. § (1) A Bizottság szemeszterenként meghatározza a munkarendjét. A Bizottság szükség 

szerint, de szemeszterenként legalább két alkalommal rendes ülést tart. 
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(2) A Bizottság elnöke köteles összehívni a bizottság ülését a Hallgatói Önkormányzat 

elnökének, a tagok egyharmadának, valamint a rektor írásbeli indítványára. 

 

A Bizottság ülése 

 

6. § (1) A Bizottság üléseit a Bizottság titkára készíti elő, szükség esetén a Rektori Hivatal 

közreműködésével. 

(2) A Bizottság ülésére szóló meghívót és az előterjesztéseket a Bizottság tagjai és meghívottai 

számára e-mailen a Bizottság titkára küldi ki legkésőbb az ülést megelőzően 3 munkanappal. 

(3) Rendkívüli esetben a Bizottság rövid úton, szóban is összehívhatóak. 

 

7. § (1) Az ülés megnyitása után az elnök megállapítja a Bizottság határozatképességét. Az ülés 

akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van.  

(2) A határozatképesség megállapítása után a Bizottság elnöke ismerteti a napirendet, ezt 

követően a Bizottság dönt az ülés napirendjének elfogadásáról. 

(3) Határozatképtelenség esetén az elnök a Bizottság ismételt ülését 3 napon belüli időpontra 

köteles összehívni. 

 

8. § (1) A Bizottság üléseiről a titkár, akadályoztatása esetén a levezető elnök által felkért tag 

jegyzőkönyvet készít. 

(2)A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, napirendjeit, a vita lényegét és a határozat 

szó szerinti szövegét. A határozatokat évenként kezdődő folyamatos sorszámozással kell 

ellátni, és jelölni kell az ülés időpontját is (pl. 1/2018 (IX. 14.) DJKB HATÁROZAT). 

(3) A jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és egy további, az adott ülésen résztvevő 

tag hitelesíti aláírásával 

 

A határozathozatal 

 

9. § (1) A Bizottság határozatait a jelenlévő tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza, 

nyílt szavazással.  

(2) A szavazás igen, nem, tartózkodik szavazattal történik. Szavazategyenlőség esetén a 

szavazást meg kell ismételni, ismételt egyenlőség esetén nyílt szavazásnál az elnök szavazata 

dönt.  

(3) Hallgatói kérelmek, pályázatok elbírálása estén a Bizottság a döntéséről a hallgatót a 

határozathozataltól számított 8 munkanapon belül írásban értesíti. A határozatnak 

tartalmaznia kell: 

a) a hallgató nevét és lakóhelyét, oktatási azonosítóját, az ügy számát, tárgyának megjelölését, 

b) a rendelkező részben a Bizottság döntését, a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást, 

c) az indokolásban a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat, a 

hivatkozott jogszabályi, illetve szabályzati rendelkezéseket, amelyek alapján a Bizottság a 

határozatot hozta, 
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d) a határozat hozatalának helyét és idejét, iktatószámát, valamint a Bizottság elnökének vagy 

levezető elnökének aláírását. 

(4) A pályázatok elbírálása esetén a rangsort az oktatási azonosító, és a pontszám 

feltüntetésével a Főiskolán szokásos módon is közzé kell tenni. 


