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1. § 
Általános rendelkezések 

(1) A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar (továbbiakban: Kar) Tanácsa Szenátus által 105/2018. 
(IX.14.) sz. határozattal megalkotott Térítési és juttatási szabályzat (továbbiakban: TJSZ) alapján a 
következő Kari Térítési és Juttatási Rendet (továbbiakban: Juttatási rend) alkotja. 

(2) A Juttatási rend hatálya kiterjed a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar valamennyi szervezeti 
egységére, a Kar összes oktató, kutató és nem oktató-kutató munkakörben foglalkoztatott 
közalkalmazottjára, valamint a Karral hallgatói jogviszonyban álló személyekre (a továbbiakban: 
hallgatók). A Karral más jogviszonyban álló személyekre és szervezetekre a Juttatási rend hatálya csak 
kifejezett rendelkezés esetén terjed ki. 

 
2. § 

A hallgatók finanszírozási státusza 

(1) A hallgatók finanszírozási státuszát a TJSZ részletezi. 
 

3. § 
Támogatási idő 

(1) A támogatási időre vonatkozó rendelkezéseket a TJSZ tartalmazza. 
 

4. § 
Homogén hallgatói csoportok 

(1) A homogén hallgatói csoportokba való besorolásra vonatkozó rendelkezéseket a TJSZ tartalmazza. 
 

5. § 
Hallgatói támogatások jogcímei és forrásai 

(1) A hallgatói támogatások jogcímeit és forrásait a TJSZ tartalmazza. 
 

6. § 
Hallgatói támogatások keretösszegei 

(1) A hallgatói támogatások keretösszegeit a TJSZ tartalmazza. 
 

7. § 
Tanulmányi ösztöndíj 

(1) A Tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó rendelkezéseket a TJSZ tartalmazza. 
 

8. § 
Intézményi szakmai, tudományos, közéleti ösztöndíj 

(1) Az intézményi szakmai, tudományos, közéleti ösztöndíjra vonatkozó rendelkezéseket a TJSZ tartalmazza.  
 

9. §  
A hallgatók szociális helyzetének megítélése 

(1) A hallgatók szociális helyzetének megítélésére vonatkozó rendelkezéseket a TJSZ tartalmazza.  
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10. § 
Alaptámogatás 

(1) Az alaptámogatásra vonatkozó rendelkezéseket a TJSZ tartalmazza. 
 

11. § 
Rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj 

(1) A rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíjra vonatkozó rendelkezéseket a TJSZ tartalmazza.  
 

12. §  
Szakmai gyakorlati ösztöndíj 

(1) A szakmai gyakorlati ösztöndíjra vonatkozó rendelkezéseket a TJSZ tartalmazza. 
 

13. § 
Bursa Hungarica ösztöndíj 

(1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra vonatkozó rendelkezéseket a TJSZ 
tartalmazza.  

14. § 
Doktorandusz ösztöndíj 

(1) A doktorandusz ösztöndíjra vonatkozó rendelkezéseket a TJSZ tartalmazza.. 
 

15. § 
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 

(1) A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra vonatkozó rendelkezéseket a TJSZ tartalmazza. 

 

16. § 
Kulturális és sporttevékenység támogatása 

(1) A kulturális- és sporttevékenység támogatására vonatkozó rendelkezéseket a TJSZ tartalmazza. 
 

17. § 
Külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja 

(1) A külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíjára vonatkozó rendelkezéseket a TJSZ tartalmazza. 
 

18. § 
Jegyzet- előállításra, elektronikus tankönyvek, tanagyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus 

eszközök, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzése 

(1) A jegyzet- előállításra, elektronikus tankönyvek, tanagyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus 
eszközök, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére 
vonatkozó rendelkezéseket a TJSZ tartalmazza. 
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19. § 
Saját bevétel terhére adható ösztöndíj 

(1) A saját bevétel terhére adható ösztöndíjra vonatkozó rendelkezéseket a TJSZ tartalmazza. 
 

20. § 
Magyar állampolgárságú hallgató külföldi felsőoktatási intézményben folytatott képzéséhez nyújtott 

támogatások 

(1) A magyar állampolgárságú hallgatók külföldi felsőoktatási intézményben folytatott képzéséhez nyújtott 
támogatásokra vonatkozó rendelkezéseket a TJSZ tartalmazza. 

 
 

21. § 
Az államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma közötti  

átsorolás és átvétel rendje  

(1) Az államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses/önköltséges képzési forma 
közötti átsorolásra vonatkozó rendelkezéseket a TJSZ tartalmazza.  
 

22. § 
A hallgatók által fizetendő díjak 

22/A § 
Fizetési kötelezettségek megállapítása és teljesítése  

(1) 1A hallgatók által fizetendő díjakat és térítéseket a TJSZ tartalmazza. 

(2) A fizetési kötelezettségek megállapítására és teljesítésére vonatkozó egyéb rendelkezéseket a TJSZ 
tartalmazza. 

22/B § 
A képzési költségek viselése  

(1) A képzési költségek viselésére vonatkozó rendelkezéseket a TJSZ tartalmazza. 
 

22/C § 
Az önköltség megállapítása, megfizetése és visszatérítése  

(1) Az önköltséges/költségtérítéses hallgató a kari tanács által megállapított önköltséget köteles megfizetni. A 
Kar az első évfolyamon meghirdetett önköltség mértékét az évente megjelenő Felsőoktatási Felvételi 
Tájékoztatóban közzéteszi, így a Kari Tanács az önköltségre vonatkozó döntést a Felvételi Tájékoztató 
közzétételével kapcsolatos jogszabályi határidőkre tekintettel, kellő időben meghozza. 

(2) Az önköltség megállapítására, megfizetésére és visszatérítésére vonatkozó egyéb rendelkezéseket a TJSZ 
tartalmazza. 

23. § 
Fizetési kedvezmények 

(1) A fizetési kedvezményekre vonatkozó rendelkezéseket a TJSZ tartalmazza. 

 
                                                        
1 Módosította a Szenátus 81/B/2019. (VIII.29.) számú határozata alapján a 38/2019. (IX.10.) ETK.KT. számú határozat 
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24. § 
Záró rendelkezések 

(1) Jelen Juttatási Rend a Kari Tanács által történő elfogadással, az ETK Hallgatói Részönkormányzat 
jóváhagyását követő napon lép életbe, mellyel egyidejűleg a 15/2009.(VI.15.) ETK. KT. számú 
határozattal elfogadott korábbi szabályzat és annak módosításai az érvényüket veszítik.  

(2) 1 
 

 
 

                                                        
1 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 81/B/2019. (VIII.29.) számú határozata alapján a 38/2019. (IX.10.) ETK.KT. számú határozat 



1. melléklet 1 
A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ EGYÉB DÍJAK 

 

                                                        
1 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 81/B/2019. (VIII.29.) számú határozata alapján a 38/2019. (IX.10.) ETK.KT. számú határozat 


