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Előterjesztés  

a Szenátus 2011.06.30-ai ülésére 

 

 

Hivatkozva az egyes Szenátusi határozatok előkészítésére és végrehajtására vonatkozó eljárásrendről, 

valamint a szabályzatok közzétételéről az egyetemi és kari intranet felületen tárgyban küldött 

SMIF/3/2011. sz Főigazgatói Utasításra kezdeményezzük a Semmelweis Egyetem Szervezeti és 

Működési Rend IV., XII., valamint III/II. fejezetének módosításait. 

1. SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ 

IV. FEJEZET TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT  

Az Egészségtudományi Kar hallgatóinak szociális helyzete jelentősen romlott az elmúlt években, így 

megnövekedett a pénzbeli támogatások iránt benyújtott pályázatok száma. A szociális juttatásokra 

nyújtható támogatások összege azonban évek óta nem változott. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók 

juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 8.§, 

illetve 9.§-a lehetőséget ad a lakhatási támogatás normatívájának nagyobb mértékű felhasználását 

ezen a területen. Javasoljuk, hogy a többi keretösszeghez hasonlóan ennek felhasználásának mértéke 

is Karok hatáskörébe kerüljön.  

A fentiek értelmében a Térítési és juttatási szabályzat alábbi módosítását javasoljuk: 

 

6. § 

Hallgatói támogatások keretösszegei 

 

(1) Az 5. § (1) aa) és 5. § (1) ac) pontok szerinti juttatás kifizetésére kell felhasználni az Egyetemmel 

hallgatói jogviszonyban álló hallgatók után biztosított, a felsőoktatási törvény 129. § (3) bekezdésének 

a) pontja szerinti támogatást (továbbiakban: hallgatói normatíva) azzal, hogy a hallgatói normatíva 

jelen bekezdés szerinti felhasználásának százalékban meghatározott értékeit a Kari Térítési és Juttatási 

Rendek tartalmazzák a jelen Szabályzat 7. § (2) bekezdésére figyelemmel.  

(2) Az 5. § (1) ab) pont szerint kell felhasználni a felsőoktatási törvény 129. § (3) bekezdésének f) 

pontja szerinti támogatás teljes intézményi összegét.  

(3) Az 5. § (1) ba)-bb) és 5. § (1) be), valamint 2010. január 31-tól az 5. § (1) bf) pontok szerinti 

juttatás kifizetésére kell felhasználni az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló hallgatók után 

biztosított:  

a) 2010.01.31-ig a hallgatói normatíva 35-40 százalékát, 2010.01.31-tól a hallgatói normatíva legalább 

20 százalékát, továbbá  

b) a felsőoktatási törvény 129. § (3) bekezdésének c) pontja szerinti támogatás (továbbiakban: 

lakhatási támogatás normatívája) legalább 30 százalékát, és  

c) a felsőoktatási törvény 129. § (3) bekezdésének e) pontja szerinti támogatás (továbbiakban: 

tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva) 56 százalékát.  

(4) Az 5. § (1) ea) pont szerint kell felhasználni a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális 

normatíva intézményi összegének 24%-át.  

(5) Az 5. § (1) eb) pont szerint kell felhasználni a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális 

normatíva intézményi összegének 20%-át.  

(6) Az 5. § (1) ec) pont szerint kell felhasználni a felsőoktatási törvény 129. § (3) bekezdésének b) 

pontja szerinti támogatás teljes intézményi összegét.  

(7) Az 5. § (1) ed) pont szerint kell felhasználni lakhatási támogatás normatívája intézményi 

összegének legfeljebb 70%-át.  



 

 

(8) Az 5. § (1) ee) pont szerint kell felhasználni a hallgatói normatíva intézményi összegének 1%-át.  

(9) A hallgatói támogatások keretösszegeit ezen paragrafus rendelkezéseinek figyelembe vételével a 

Kari Térítési és juttatási Rendek részletezik. 

 

14. § 

Kollégiumi helyek bérlése, működtetése 

 

(1) Kollégiumi férőhelyek bérlésére és működtetésre az Ftv. 129.§ (3) c) pont szerinti támogatás 

intézményi összegének legfeljebb 70%-a használható fel.  

(2) Az egyetemen lakhatási támogatásként rendelkezésre álló összeg maximum 70%-ának erejéig 

szükség esetén kollégiumi helyek bérelhetőek. A bérlésről a Hallgatói Önkormányzat egyetértésével a 

karok vezetői döntenek.  

(3) A bérleménynek meg kell felelnie a kollégiumokkal szemben támasztott követelményeknek, és 

biztosítani kell a Rendelet 23.§-ban feltüntetett alapszolgáltatásokat.  

(4) A szükséges kollégiumi férőhelyek bérlésénél, a kollégiumok felújításánál és a kollégiumi 

férőhelyek bővítésénél a Hallgatói Önkormányzatnak egyetértési joga van. 

 

2. SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ 

XII. FEJEZET A MAGYAR NYELVŰ KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES KÉPZÉSBEN RÉSZT 

VEVŐ HALLGATÓK EGYES JOGAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRŐL 

A Szabályzat módosítását egyrészt a hivatkozott jogszabályok korábbi módosulása, másrészt a 

költségtérítéses képzésben lévő hallgatók által benyújtott kérvények tartalma, indoklása (hallgatók 

szociális helyzete) indokolja. 

a.) Tekintettel arra, hogy a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 24.§-a szerint a 

hallgató a bejelentését a képzési időszak megkezdését követő egy hónapon belül is 

visszavonhatja a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 126.§ (3) bekezdése alapján  

az alábbi módosítást javasoljuk 

3. §  

A költségtérítés és egyéb díjak befizetése, illetve az Egyetem visszatérítési kötelezettsége 

 

 

Kiegészítés és a számozás módosítása  

 

 

(6) Ha a hallgató a képzési időszak megkezdése után egy hónapon belül írásban bejelenti, hogy  

▪ megszünteti hallgatói jogviszonyát, akkor a hallgató kérésére a szociális helyzetét alátámasztó 

igazolások alapján a rektor döntése szerint az adott képzési időszakra befizetett költségtérítési 

díj 75%-a visszatéríthető,  

▪ szünetelteti a hallgatói jogviszonyát, akkor a hallgató kérésére a szociális helyzetét 

alátámasztó igazolások alapján a rektor döntése szerint az adott képzési időszakra befizetett 

költségtérítési díj 75%-a a következő aktív félév költségtérítési díjába jóváírható. 

 

(7) Egyéb esetben a hallgató részére a költségtérítés összege nem téríthető vissza. 

 



 

 

 

b.) A hallgatók jelentősen megromlott szociális helyzete miatt a költségtérítéses képzésben részt 

vevő hallgatók tanulmányai veszélybe került, ezért a részükre nyújtható támogatások alábbi 

kiegészítését javasoljuk. 

 

5. § 

A költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatónak nyújtható támogatások, ösztöndíjak 

(1) A magyar nyelvű költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatóknak kérelem alapján  

a) költségtérítés összegének mérséklése,  

b) átvétel államilag finanszírozott képzési formára,  

c) részletfizetési kedvezmény,  

d) fizetési haladék, valamint 

e) költségtérítés fizetése alóli mentesség   

adható.  

 

(2) A támogatás iránti kérelmet a beiratkozáskor/bejelentkezéskor a Karok Tanévtárában 

meghatározott határidőig az illetékes Kar Hallgatói Információs Irodájába kell benyújtani.  

· A kérelmet az (1) a)-b) esetében a Kari Tanulmányi Bizottság, (1) c)-e) esetében a Kari 

Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, (1) e) esetében az illetékes Kar dékánja bírálja 

el, a beadás napjától számított 30 napon belül. 

(3) A hallgatót a határozatról írásban értesíteni kell. A kedvezményt biztosító határozatban 

rögzíteni kell a teljesítés határidejét és ütemezését, valamint az elmaradás következményeit.  

(4) A hallgató az (1) a)-d) kérelemre kiadott határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 

napon belül az illetékes kar dékánjához benyújtott fellebbezéssel élhet. 

(5) A jelen szakasz (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben  

· nincs helye méltányosságnak, ha a hallgató a saját felróható magatartása vagy mulasztása 

miatt került rendkívüli helyzetbe; 

· a méltányosságon alapuló határozatban rendelkezni kell az engedély feltételeiről, és utalni 

kell arra, hogy a továbbiakban költségtérítés fizetése alóli mentesség nem adható; 

· a hozott döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs. 

 

6. § kiegészítése 

 

 (6) A hallgató kérelmére költségtérítés fizetése alóli mentesség adható, amennyiben a Kari Térítési és 

juttatási rendek alapján meghatározott igazolások alapján rendkívüli szociális helyzete indokolttá teszi.  

 

3. SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III/II. 

FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS 

VIZSGASZABÁLYZATA 

A javasolt módosítások mellékelten megküldve. 

 

 

Budapest, 2011. június  

 

 

        Dr. Mészáros Judit 

 

 

 

 

 



 

 

Határozati javaslat 

 

 

A Semmelweis Egyetem  

S z e n á t u s á n a k 

 

 

 /2011. (VI. 30.) számú 

h a t á r o z a t a 
 

a Szervezeti és Működési Szabályzat Hallgatói Követelményrendszerének 

módosításáról 

 
 

A Szenátus a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. § (4) bekezdés 

c) pontjában biztosított hatáskörében jóváhagyta az egyetem 58/2006. (VI.29.) 

számú határozattal megalkotott és többször módosított Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítására benyújtott írásos előterjesztést a következők szerint:  
 

A Szenátus  egyhangúlag elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat III. 

RÉSZ-ében szereplő 

 

a) a III/II. fejezet az „Egészségtudományi Kar Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzatának”,  
 

b) a IV. fejezet a „ Térítési és juttatási szabályzatának (a hallgatót terhelő fizetési 

kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendje, a hallgatói juttatások 

elosztásának rendje)” 

 

c) a XII. fejezet a „A magyar nyelvű költségtérítéses képzésben részt vevő 

hallgatók egyes jogairól és kötelezettségeiről”  előterjesztés szerinti módosítását. 
 

 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelősök:  Dr. Tulassay Tivadar rektor 

Dr. Stubnya Gusztáv stratégiai és működésfejlesztési főigazgató 

Dr. Mészáros Judit dékán 
 

 

 

 

 


