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III.12. RÉSZ
A MAGYAR NYELVŰ KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES KÉPZÉSBEN RÉSZT
VEVŐ HALLGATÓK EGYES JOGAIRÓL ÉS
KÖTELEZETTSÉGEIRŐL
Ftv.53. §
(1) A felsőoktatási intézményben folyó képzés lehet államilag támogatott vagy
költségtérítéses képzés. Az államilag támogatott képzés költségeit - ha e törvény másképp
nem rendelkezik - az állami költségvetés, a költségtérítéses képzés költségeit a hallgató viseli.
1. § [A szabályzat hatálya]
(1) A Szabályzat hatálya kiterjed
a) a Semmelweis Egyetem államilag nem támogatott, költségtérítéses képzésben részt
vevő magyar állampolgárságú hallgatóira,
b) jogszabály, vagy nemzetközi megállapodás alapján az a) pont szerinti hallgatókkal
azonos elbírálás alá eső, de államilag nem támogatott külföldi állampolgárságú
hallgatóra,
c) arra a hallgatóra, aki államilag támogatott képzésben vesz részt, de az Ftv.-ben
meghatározott támogatási időt kimerítette,
d) azon hallgatókra, akik államilag támogatott képzésben a jelenlegi tanulmányaival
azonos képzési ciklusban végbizonyítványt szerzett.
(2) E rendelkezések hatálya nem terjed ki a költségtérítéses doktori képzésre, melyre a
Doktori Szabályzat vonatkozó rendelkezései irányadók.
Ftv.55. §
(1) Ha az államilag támogatott hallgatói létszámkeretre felvett hallgatónak a tanulmányai
befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy az 59. § (4) bekezdésének c)
pontjában foglalt feltétel nem teljesítése esetén, illetve egyéb okból tanulmányait
költségtérítéses képzésben folytatja tovább, helyére - ilyen irányú kérelem esetén - a
felsőoktatási intézményben költségtérítéses formában tanulmányokat folytató kiemelkedő
tanulmányi teljesítményű hallgató léphet. Ha a felsőoktatási intézményben államilag
támogatott képzésben tanulmányokat folytató hallgatóról a tanév végén a felsőoktatási
intézmény 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 képzésben folytathatja. E
bekezdésben foglalt feltételek alapján az átsorolással érintett államilag támogatott képzésben
részt vevő hallgatók száma a tanévben a felsőoktatási intézmény államilag támogatott
képzésben részt vevő hallgatóinak tizenöt százalékáig terjed.
(2) Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag
támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is.
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A fogyatékossággal élő hallgató támogatási ideje négy félévvel megnövelhető. A támogatási
időbe be kell számítania megkezdett államilag támogatott félévet is, kivéve, ha betegség,
szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet. A
támogatási idő számításánál figyelmen kívül kell hagyni 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. Figyelmen kívül kell hagyni azt a félévet is, amelyet tanulmányai folytatásánál a
felsőoktatási intézmény a megszűnt intézményben befejezett félévekből nem ismert el. A
támogatási idő legfeljebb két félévvel megnő, ha a hallgató egységes, osztatlan képzésben vesz
részt, és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet. A részidős
képzés ideje és a távoktatás ideje legfeljebb négy félévvel meghosszabbítható. A doktori
képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje legfeljebb további hat félévvel
meghosszabbítható. Az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a
felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy aki
államilag támogatott képzésben valamely képzési ciklusban végbizonyítványt szerzett,
ugyanabban a képzési ciklusban nem vehet részt államilag támogatott képzésben. Ezt a
rendelkezést alkalmazni kell a felsőfokú szakképzés tekintetében is.
(3) Ha a hallgató kimerítette a - (2) bekezdésben meghatározottak szerint - rendelkezésére
álló támogatási időt, csak költségtérítéses képzési formában folytathat tanulmányokat a
felsőoktatásban.
(4) Az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet
hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Ha a hallgató a támogatási idő alatt nem
tudja befejezni tanulmányait, azt költségtérítéses képzési formában folytathatja.
2. § [Költségtérítéses hallgatói jogviszony létesítése]
(1) A Semmelweis Egyetem költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatójává válni
a) felvételi eljárás keretében felvétellel,
b) más egyetem vagy főiskola, valamint az Egyetem karai közötti átvételi eljárás
keretében átvétellel,
c) a Ftv. 55.§ (2) bekezdésében meghatározott támogatási idő kimerítésével,
d) a 2007/2008. tanévtől hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók Juttatási és térítési
szabályzat szerinti az államilag támogatott képzési formáról költségtérítéses képzési
formára történő átsorolással lehet.
(2) Az (1) a) pont szerinti eljárás rendjének az általánostól eltérő, különös szabályait az
Egyetem Felvételi Szabályzata tartalmazza.
(3) A hallgatói jogviszony a beiratkozás napján jön létre.
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Ftv.56. §
(1) Ha a hallgató költségtérítéses képzésben vesz részt, hallgatói jogviszonyából eredő jogaira
és kötelezettségeire alkalmazni kell az Ftv.-ben meghatározottak mellett a felnőttképzésről
szóló tv. 20-27.§.-ában foglaltakat, (1. sz. melléklet) azzal az eltéréssel, hogy a szerződésnek
(l.2. sz. melléklet) tartalmaznia kell a következőket is:
A költségtérítés összegét,
A költségtérítésért járó szolgáltatásokat,
A befizetett költségtérítés visszafizetésének feltételeit.
(2) A költségtérítéses képzésben a tanulmányi félévek száma nem korlátozott. A hallgató
azonban jogszabályon alapuló juttatást, kedvezményt ,szolgáltatást nem vehet igyénybe, ha a
felsőoktatási intézményben megkezdett féléveinek száma – beleértve az államilag támogatott
képzést is- meghaladja a tizenhat félévet.
Nem kell alkalmazni ezt a rendelkezést annál, aki a hallgatói jogviszonya megszünését követő
öt év eltelte után létesít új hallgatói jogviszonyt.
(3) A támogatási idő, illetve a költségtérítéses képzéshez rendelkezésre álló idő számításakor
egy félévként kell nyilvántartani, ha a hallgató - az elsőként megkezdett képzésének
legkésőbb harmadik félévében létesített további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyára
tekintettel - egyidejűleg több felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, illetve,
ha ugyanabban a felsőoktatási intézményben egyidejűleg több szakképzettség, szakképesítés
megszerzésére készül fel.
125. §
(1) Az államilag támogatott képzés keretében a hallgató által ingyenesen igénybe vehető
szolgáltatások a következők
a) a képzési programban meghatározott oktatási és tanulmányi követelmények teljesítéséhez,
a bizonyítvány, az oklevél, illetve doktori abszolutórium megszerzéséhez szükséges
előadások, szemináriumok, konzultációk, gyakorlati foglalkozások, terepgyakorlatok
legfeljebb két alkalommal történő felvétele, beszámolók, vizsgák és a sikertelen beszámolók,
illetve vizsgák egy alkalommal történő megismétlése, a záróvizsga letétele, illetve a
fokozatszerzési eljárás a hallgatói jogviszony fennállása alatt, az 68. § (3) bekezdésében
foglaltak szerint,
b) a kollégiumi, szakkollégiumi foglalkozások,
c) a felsőoktatási intézmény létesítményeinek - könyvtár és a könyvtári alapszolgáltatások,
laboratórium, számítástechnikai, sport- és szabadidős létesítmények -, eszközeinek használata
az ingyenes szolgáltatásokhoz kapcsolódóan,
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d) a felsőfokú szakképzésben a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha, egyéni
védőfelszerelés (védőruha) és tisztálkodási eszköz, más képzésben az egyéni védőfelszerelés
(védőruha) és tisztálkodási eszköz,
e) a tanulmányi és az életpálya-tanácsadás,
f) a képzéssel, illetve doktori fokozatszerzéssel kapcsolatos valamennyi okirat első
alkalommal történő kiadása,
g) a felsőoktatási intézmény által szervezett kötelező záróünnepségen, más ünnepségen vagy
megemlékezésen való részvétel.
(2) Az államilag támogatott képzés keretében - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a felsőoktatási intézmény nem kérhet igazgatási szolgáltatási díjat (pl. beiratkozási díj).
(3) Az államilag támogatott képzés keretében a hallgató által térítési díj fizetése mellett
igénybe vehető:
a) az alap- és mesterképzés tantervében magyar nyelven meghatározott, magyar nyelven
oktatott ismereteknek - a hallgató választása alapján - nem magyar nyelven történő oktatása,
b) a felsőoktatási intézmény eszközeivel előállított, a felsőoktatási intézmény által a hallgató
részére biztosított, a hallgató tulajdonába kerülő dolog (pl. sokszorosított segédletek),
c) a felsőoktatási intézmény létesítményeinek (könyvtár, laboratórium, számítástechnikai,
sport- és szabadidős létesítmények), eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatásokon
kívüli körben,
d) kollégiumi és szakkollégiumi elhelyezés, ennek keretei között a kollégium
létesítményeinek - így különösen a könyvtár, laboratórium, számítástechnikai, sport- és
szabadidős létesítmények - eszközeinek használata, e) a kötelező, illetve e törvény alapján a
felsőoktatási intézmény által kötelezően biztosítandó mértéken felül felvehető kreditértéket
eredményező képzés.
3. § [A költségtérítés és egyéb díjak befizetése, illetve az Egyetem visszatérítési kötelezettsége]
(1) A magyar nyelvű költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók által fizetendő díjak
és térítési jogcímeket valamint ezek összegét a Kari Tanácsok határozzák meg.
(2) A költségtérítéses képzésben a tanulmányok második, illetve további éveiben a
költségtérítés összege legfeljebb az előző tanévben megállapított költségtérítésnek a
Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói
árindexszel növelt összege lehet. A költségtérítés összegét a megelőző tanév május 31éig az intézményben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.
(3) Az ezen képzési formára jelentkezőket és az ezen képzési formában részt vevő
hallgatókat az általuk fizetendő költségtérítés összegéről és az egyéb díjakról a
Hallgatói Tájékoztatóban informálni kell. A kar az első évre meghirdetett
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költségtérítéses képzésre irányadó költségtérítés összegét és egyéb díjainak, valamint a
továbbiakban várható többletköltségek jogcímeit és előre látható összegét a
Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban közzéteszi.
(4) A magyar nyelvű költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató beiratkozásának, ill. a
tanulmányok folytatására való bejelentkezés feltétele, hogy a hallgató a kar által – az
erre vonatkozóan a hallgatóval kötött megállapodásban – meghatározott
költségtérítést, valamint az előírt egyéb díjat és térítést befizesse, és annak hivatalos
igazolását bemutassa.
(5) Az egyetem abban az esetében, ha a hallgató a képzési időszak megkezdése előtt
írásban bejelenti, hogy megszünteti vagy szünetelteti a hallgatói jogviszonyát, az adott
képzési időszakra befizetett költségtérítési díj 75 %-át visszatéríti.
(6) Ha a hallgató a képzési időszak megkezdése után egy hónapon belül írásban bejelenti,
hogy
a) 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,
b) 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.
126. §
(1) Ha a hallgató költségtérítéses képzésben vesz részt, a 125. § (1)-(2) bekezdésében
meghatározott szolgáltatásokért költségtérítést, a (3)-(4) bekezdésben meghatározott
szolgáltatásokért térítési díjat kell fizetnie. A költségtérítés és a térítési díj megállapításának
és módosításának rendjét a térítési és juttatási szabályzatban kell meghatározni. A térítési és
juttatási szabályzat alapján a hallgató és a felsőoktatási intézmény megállapodásban rögzíti a
költségtérítés és a térítési díj összegét. A költségtérítés mértékét a felvételi tájékoztatóban
közzé kell tenni. Az e bekezdésben foglaltak a diákotthoni térítési díj megállapítására nem
terjednek ki. A diákotthoni térítési díj mértékében a felek szabadon állapodnak meg.
(2) A költségtérítés összegét a felsőoktatási intézmény - a képzéssel kapcsolatos valamennyi
ráfordításra tekintettel - határozza meg, azzal a megkötéssel, hogy annak összege nem lehet
kevesebb, mint a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy hallgatóra jutó hányadának
ötven százaléka. Ha a hallgató az 56. § (2) bekezdése alapján nem jogosult a jogszabályon
alapuló juttatás, kedvezmény, szolgáltatás igénybevételére, a költségtérítés összege nem lehet
kevesebb, mint a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy hallgatóra jutó hányada.
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Vissza kell fizetni a befizetett költségtérítés szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott arányos részét, ha a hallgató a képzési időszak megkezdése előtt bejelenti,
hogy megszünteti vagy szünetelteti hallgatói jogviszonyát.
(3) A szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni azokat a szabályokat, amelyek
alapján a rektor dönt a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató esetén a tanulmányi
eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről, a
részletfizetés engedélyezéséről.
(4) A felsőoktatási intézmény megállapodhat gazdálkodó szervezettel, hogy a gazdálkodó
szervezet által megjelölt személyekkel hallgatói jogviszonyt létesít. Ilyen megállapodás
alapján hallgatói jogviszony azzal létesíthető, aki egyébként az e törvényben meghatározott
feltételeknek megfelel. A megállapodásban ki kell kötni, hogy a hallgatók képzésével
kapcsolatos valamennyi költséget a gazdálkodó szervezet fizeti ki.
79/2006. Korm.r. 10. sz. melléklet
A költségtérítéses képzésben tanulmányokat folytató hallgató esetében a beiratkozási lap
melléklete az intézmény és hallgató között létrejött a tanulmányok folytatásának feltételeire
(is) vonatkozó szerződés, mely megfelel a külön jogszabályban meghatározott szerződésnek
4. § [Jogszabályi rendelkezésen alapuló mentesség]
(1) Az a költségtérítéses képzésben résztvevő hallgató, aki
a) 2006. december 31-je előtt létesített hallgatói jogviszonyt és a félév (oktatási időszak)
első napján terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben,
gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesült, és
b) a félév (oktatási időszak) első napján az a) pont szerinti feltételeknek eleget tesz,
c) azon a szakon, szakképzésben, melyben 2007. augusztus 1-je előtt az a) pont alapján
korábban költségtérítés-mentességben részesült, a b) pont szerinti félévben (oktatási
időszakban) költségtérítés fizetésére nem kötelezhető.
A díjmentesség az egyéb díjak és térítések körére nem terjed ki, annak befizetés ilyen
esetben is a beiratkozás ill. bejelentkezés elfogadásának feltétele.
(2) A fent meghatározott körbe tartozó hallgatók képzésének költségvetési támogatását az
adott tanév első félévére november 15.-ig, második félévére április 15.-ig elkészített
tételes jelentés alapján az Oktatási Minisztérium az intézmények részére e jogcímen
biztosított költségvetési támogatás figyelembevételével a zárszámadás keretében
rendezi.
A (1) bekezdésben meghatározott hallgatók az adott évben március 15.-ig illetőleg
október 15.-ig kötelesek a költségtérítési díj befizetése alóli mentességre való
jogosultságot a Kar dékánja felé igazolni.
5. § [A költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatónak nyújtható támogatások, ösztöndíjak]
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(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
a) nincs helye méltányosságnak, ha a hallgató a saját felróható magatartása vagy
mulasztása miatt került rendkívüli helyzetbe;
b) a méltányosságon alapuló határozatban rendelkezni kell az engedély feltételeiről, és
utalni kell arra, hogy a továbbiakban költségtérítés fizetése alóli mentesség nem
adható;
c) a hozott döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.
6. §
(1) A költségtérítés összegének mérséklésére kérelmet nyújthat be az a hallgató, aki:
a) az adott karon legalább két lezárt félévvel rendelkezik,
b) tanulmányait a második lezárt félév végén, illetve azt követően félévenként
megszakítás nélkül 3,51 feletti korrigált kreditindex-szel zárta,
c) a kérelem benyújtásának időpontjáig nem indult ellene etikai, fegyelmi- vagy
büntetőeljárás.
(2) A költségtérítési díj mérséklése egy félévre szól, melynek mértékét a korrigált
kreditindex határozza meg:
a) az 3,51 - 4,51 közötti eredmény esetén 10%,
b) 4,51 feletti eredmény esetén 20 %.
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(3) A hallgató kérelmére részletfizetési kedvezmény adható, amennyiben a Kari Térítési
és juttatási rendek alapján meghatározott rászorultsági csoportokba tartozik.
(4) A hallgató kérelmére fizetési haladék adható
a) különösen indokolt esetben a hallgató kérelmére
b) érvényes Diákhitel szerződés esetén az engedményezési adatlap leadásával
(5) Részletfizetési és fizetési haladékra vonatkozó kérelem indoklásában feltüntetett
indokokat a Kari térítési és juttatási rendekben meghatározott módon kell igazolni.
(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.
7. § [Átvétel államilag finanszírozott képzésre]
(1) A magyar nyelvű költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató államilag támogatott
képzési formába történő átvételét a Karok maguk határozzák meg.
(2) Az átvételre irányuló kérelmet a kari Hallgatói Információs Irodába – bejelentkezéskor
– kell benyújtani.
(3) A kérelmek elbírálása a karon működő Tanulmányi Bizottságának hatáskörébe
tartozik. A Bizottság határozatáról a hallgatót írásban értesíteni kell. A határozat ellen
a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezési kérelem nyújtható be a kar
dékánjához.
(4) Nem vehető át államilag támogatott helyre a költségtérítéses oktatásban részt vevő
hallgató, ha:
a) az adott karon nincs megüresedett államilag támogatott hely,
b) a korábban igénybe vett államilag támogatott féléveinek száma kettővel fogyatékossággal élő hallgatók esetében néggyel - meghaladja az adott szak képzési
idejét,
c) az adott képzési ciklusban végbizonyítványt szerzett.
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