
1. számú melléklet: A magyar nyelvű képzések hallgatói létszáma 

alapján járó un. alaptámogatás, és az önköltséges hallgatóktól 

származó bevételek, továbbá a devizatandíjas bevétel (továbbiakban 

együttesen: Felsőoktatási bevétel) megosztása 

 

Felsőoktatási bevételek felosztása az oktatási teljesítmény alapján 

A magyar és idegen nyelvű képzésben részt vevő hallgatók után befolyt bevétel oktatási 

célú felhasználására fordítható összeg felosztásához a karok megadják az ún. oktatási 

pontok meghatározásához szükséges alapadatokat. Az oktatási teljesítmény kalkulálása a 

hallgatói létszám, illetve az elméleti és gyakorlati óraszámok figyelembevételével történik 

úgy, hogy az elméleti előadások és gyakorlatok, valamint a klinikai előadások és gyakorlati 

órák speciális súllyal szerepelnek a számításban.  

Egy adott kar hallgatóinak oktatásában részt vevő szervezeti egységre jutó oktatási pont 

meghatározása az alábbiak szerint történik: 

 Az I-III. évfolyamos hallgatók esetében az elméleti oktatás 1-es, a gyakorlati oktatás 

3-as szorzóval, a IV-V. évfolyamos hallgatók esetén az elméleti oktatás 4-es, a 

gyakorlati oktatás 9-es szorzóval kerül figyelembevételre. 

 A Központi irányítás alá tartozó szervezeti egységek által végzett oktatási 

tevékenység (pl. Könyvtár, Testnevelés) esetében az elméleti oktatás 1-es, a 

gyakorlati oktatás 3-as szorzóval kerül figyelembevételre évfolyamtól függetlenül. 

 Az adott tantárgyat hallgatók létszáma elosztásra kerül egy karok által megadott 

referencia számmal, mely a magyar oktatásnál az első évfolyamra beiratkozott 

hallgatók létszáma, devizatandíjas oktatásnál az első évfolyamra beiratkozott 

hallgatók létszáma nyelvi bontásban. 

A VI. évfolyam oktatása esetében – eltérően a I-V. évfolyamon folyatott oktatási 

tevékenységtől – a következő indikátorok kerültek figyelembe vételre: 

1. indikátor: Az adott klinika/tanszék hallgatói létszámának, valamint a tárgy 

összhallgatói létszámának aránya. 

2. indikátor: Az adott klinika/tanszék hallgatói létszámának, valamint a tárgy 

összhallgatói létszámának aránya súlyozva az oktatott hetek számával. 

3. indikátor: Adott tantárgy mintatantervi súlya. 

A fentiek alapján – azaz az oktatási pontok arányában – kerül sor az Alaptámogatás oktatási 

tevékenységre fordítható részének felosztására az oktatásban részt vevő szervezeti egységek 

között. 

Felsőoktatási bevételek felosztása a tudományos teljesítmény alapján 

A Felsőoktatási bevétel meghatározott %-át a tudományos tevékenység finanszírozására 

allokálja az Egyetem, amely százalékos aránya karonként eltérő: ÁOK 30%, FOK 2%, 

GYTK 10%, ETK, EKK és PAK esetében 1%. 

A karok által biztosított hozzájárulásból adott karon belül elkülönített forrás alakul ki, amely 

tudományos indikátorok mentén kerül a karokon és klinikán belüli szervezeti egységekhez 



allokálásra, és ezáltal a mérhető oktatási tevékenység mellett mérhetővé válik a tudományos 

tevékenység bevételben kifejezhető értéke.  

A karonként eltérő arányok mellett a karoknál képződő tudományos célú bevételek összege 

és a karok által létrehozott tudományos teljesítmény indikátorok aránya a bevételfelosztásban 

a következő: 

Indikátor Arány 

Citáció 60 % 

MTMT 10 % 

PhD 10 % 

TDK 10 % 

Beadott pályázatok  3 % 

Nyertes pályázatok  7 % 

 

Magyar és devizatandíjas oktatással kapcsolatos belső elszámolások 

A karok magyar és devizatandíjas oktatással kapcsolatos bevétele és a közvetett költség 

különbözete felosztásra kerül az adott karhoz tartozó hallgató képzésében résztvevő 

szervezeti egységek között. A közvetett költségekkel csökkentett bevétel átadásra kerül annak 

az üzletágnak (KK és karok) a részére, amelyhez az oktatásban résztvevő szervezeti egység 

tartozik.  

A magyar oktatás esetében a karokra jutó alaptámogatás csökkentésre kerül a szociális 

hozzájárulási adó visszafizetési kötelezettséggel és a központi alapokhoz való kötelező 

hozzájárulásokkal. A devizatandíjas oktatás esetében a karokra jutó tandíj és deposit bevétel 

csökkentésre kerül a központi alapokhoz való kötelező hozzájárulásokkal.  

A felsőoktatási bevételekből levonásra kerülnek a magyar oktatás esetén az üzletági közvetett 

költségek és központi irányítás költségei, a devizatandíjas oktatás esetén a közvetett 

költségek és a központi irányítás költségei az adott szervezeti egységre jutó elért bevétel 

arányában. 

Egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés belső elszámolása 

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú képzés betegellátás keretében képződő bevételeit a 

KK, illetve az érintett karok hallgatói létszámuk alapján átadják a Szak- és Továbbképzési 

Központnak belső elszámolásként. 

Klinikai oktatás finanszírozása/ITM 

A funkcionális táblában kapott képzési kiegészítő támogatást fel kell osztani orvos és 

fogorvos képzésre. A Kontrolling Igazgatóság az előző évi őszi félév hallgatói létszámadatai 

alapján megosztja a két kar közt a támogatás összegét. A képzési kiegészítő támogatást az 

ÁOK és a FOK belső elszámolásként átadják a KK-nak. 


