
Szigorló éves költségtérítési díj számítása 

 
A) Szigorló éves költségtérítési díj megállapítása 

A szigorló éves költségtérítési díj megállapításáról a 3/2015. (08.15.) számú ÁOK dékáni utasítással 

módosított 1/2012. (01. 02.) számú ÁOK dékáni utasítás rendelkezik az alábbiak szerint: 

C. A szigorló évben gyakorlati tanulmányokat folytató hallgatók költségtérítési díjának 

megállapításáról 

19 9. § (1) A költségtérítést fizető szigorló éves hallgatóknak a szigorló év első félévében fizetendő 

költségtérítési díja (melynek fizetési határideje a Kari Tanács által elfogadott és a Tanulmányi Hivatal 

honlapján közzétett időbeosztásban található) az előző, nem szigorló tanévre vonatkozó teljes 

költségtérítési díj 46%-a, mely összeg az alábbiak szerint kerül meghatározásra.  

(2) Amennyiben a költségtérítést fizető hallgató szigorló évi gyakorlatainak egy részét nem a Pécsi 

Tudományegyetem klinikáin vagy hazai oktatókórházaiban (továbbiakban: az Egyetemen) tölti, 

költségtérítés mérséklésre tarthat igényt az alábbiak szerint:  

a) ha a szigorló évben az Egyetemen eltöltött gyakorlat ideje nem haladja meg a 120 órát, úgy 

a hallgatóra vonatkozó előző tanév éves költségtérítési díjának 46%-át kell megfizetnie;  

b) amennyiben az Egyetemen eltöltött gyakorlat ideje a 120 órát meghaladja, úgy a fizetendő 

költségtérítési díj összege minden további megkezdett 30 óránként a hallgatóra vonatkozó előző 

tanév éves költségtérítési díj 1,5%-ával emelkedik.  

(3) A második félévben a kari TH összesíti a hallgató gyakorlati teljesítéseit és az igazolások alapján 

megállapítja, hogy hány óra gyakorlatot töltött az Egyetemen és az (2) bekezdés b) pontja alapján 

kiszámítja, hogy ezért mennyi költségtérítési díjat kell fizetnie.  

(4) Csak az a hallgató bocsátható záróvizsgára, aki igazoltan valamennyi költségtérítési díjfizetési 

kötelezettségének eleget tett.  

Felvétel éve Féléves tandíj Teljes tandíj Teljes tandíj 46%-a 

120 órán felül 
fizetendő díj 
(teljes tandíj 

1,5%-a/30 óra) 

2011-ben és ez 
előtt kezdett 

évfolyam 
925.000 HUF 1.850.000 HUF 851.000 HUF 27.750 HUF 

2012-2016 között 
kezdett évfolyam 

950.000 HUF 1.900.000 HUF 874.000 HUF 28.500 HUF 

2017-ben és ez 
után kezdett 

évfolyam 
1.350.000 HUF 2.700.000 HUF 1.242.000 HUF 40.500 HUF 



(5) Azon költségtérítéses hallgatók, akik a szigorló évet valamely rendkívüli körülmény miatt egy 

tanév alatt nem tudják teljesíteni és a szigorló évet két tanév alatt szeretnék teljesíteni, és erre 

irányuló kérelmüket a Tanulmányi Bizottság elfogadta, a következő mértékű költségtérítési díjat 

kötelesek fizetni:  

1. félév: az előző (nem szigorló év) teljes éves költségtérítési díj 46%-a;  

2. félév: (2) bekezdés (b) alapján;  

3. félév: az előző (nem szigorló év) teljes éves költségtérítési díj 30%-a;  

4. félév: (2) bekezdés (b) alapján. 

 


