A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete
A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata

13. számú melléklet1
A KORONAVÍRUS JÁRVÁNNYAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KIHIRDETETT VESZÉLYHELYZET MIATT
KIALAKÍTOTT SPECIÁLIS TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYOK

Hatály
1. §2 A melléklet hatálya a koronavírus járvány miatt elrendelt, felsőoktatási intézmények – hallgatók
általi – látogatási tilalmának idejére, a veszélyhelyzet megszűnését követően a 2019/2020. tanév tavaszi
félévének lezárásáig, legkésőbb 2020. augusztus 31-éig terjed ki.
A hallgatói juttatásokhoz való hozzáférés feltételei, egyéb juttatások
2. § A szabályzat 25. §-a kiegészül azzal, hogy a 2019/2020. tanév tavaszi félévében a veszélyhelyzet
kihirdetését követően adományozott ösztöndíjak esetén a kifizetés abban az esetben is elindítható, ha a
kötelezettségvállaló és az ellenjegyző által aláírt kifizetés kérés másolati példányban érkezik meg a
kti@pte.hu e-mail címre. A kifizetés abban az esetben is elindítható, ha a kötelezettségvállaló és az
ellenjegyző egyetemi e-mail címéről érkezik a jóváhagyás a kti@pte.hu e-mail címre.
Az államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma közötti átsorolás rendje
2/A. §3 2020-ban a Szabályzat 42. § (1)-(2) bekezdésben szabályozott átsorolásra a 2020/2021-es
tanévre nézve nem kerülhet sor.
A költségtérítés fizetésével kapcsolatos kedvezmények szabályai
3. § A szabályzat 48. § (1) bekezdése kiegészül azzal, hogy a hallgató a 2019/2020. tanév tavaszi félévi
költségtérítés/önköltség összegéből kedvezményt a félév utolsó napjáig, de legkésőbb a veszélyhelyzet
megszűntetését követő 30 napon belül kérhet. Azon Karok hallgatói esetében, ahol a
költségtérítés/önköltség kedvezmény iránti kérelmek benyújtási határideje a melléklet hatálybalépéséig
már lezárult, csak a veszélyhelyzet által keletkezett és igazolt anyagi hátrányok esetében nyújtható be
kérelem, illetve adható kedvezmény.
A hallgató fizetési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos rendelkezések
4. § (1) A szabályzat 52. § (1a) bekezdésétől eltérően a 2019/2020. tanév tavaszi félévre megállapított
költségtérítés késedelmes befizetése esetén késedelmi díj nem kerül felszámításra.
(2) A szabályzat 52. § (1b) bekezdése kiegészül azzal, hogy a 2019/2020. tanév tavaszi félévre
megállapított költségtérítés esetében a kar illetve a doktori iskola lejárt határidejű részletnél is
engedélyezhet fizetési határidő módosítást. A végső fizetési határidő ebben az esetben nem lehet 2020.
augusztus 31. utáni.
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Beépítette a Szenátus 2020. április 9-én lezárt elektronikus döntéshozatali eljárásában hozott 53/2020. (04.09)
sz. határozat. Hatályos: 2020. április 9. napjától.
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A módosítást a Szenátus 2020. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2020. június 18. napjától.
3
A 2/A. §-t és az azt megelőző címet beépítette a Szenátus 2020. április 29-én lezárt elektronikus döntéshozatali
eljárásában elfogadott módosítás. Hatályos: 2020. április 29. napjától.
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(3) A szabályzat 50. § (3) bekezdésétől eltérően 2019/2020. tanév tavaszi félévében a kollégiumi díj
fizetésére vonatkozóan az általánostól (tárgyhónapot megelőző hónap utolsó napja) eltérő fizetési
határidőt is megállapíthat az EHÖK. A fizetési határidő azonban nem lehet 2020. augusztus 31. utáni.
A 2019/2020. tanév tavaszi félévben törthavi kollégiumi díj is megállapítható.
A szabályzatban meghatározott kötelességek elmulasztásának
jogkövetkezményei
5. § A szabályzat 57. § (3) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 2019/2020. tanév
tavaszi félévében abban az esetben is jelentkezhet vizsgára a hallgató, ha a költségtérítéses szerződést
nem küldte vissza a KTI-re. A vizsgára jelentkezés feltétele ebben az esetben az, hogy a hallgató a
tanulmányi rendszerben rögzített e-mail címéről jelezze a KTI felé a szerződés visszaküldésében való
akadályoztatását, és kérje a vizsgára jelentkezés engedélyezését.
Záró rendelkezés
6. § (1) Ahol a szabályzat rendelkezései jelen melléklet rendelkezéseinek ellentmondanak, ott a jelen
melléklet rendelkezései alkalmazandók.
(2)4 Jelen melléklet 2020. április 9. napján lép hatályba és a veszélyhelyzet megszűnését követően a
2019/2020. tanév tavaszi félévének lezárásakor, legkésőbb 2020. augusztus 31-én hatályát veszti.
Pécs, 2020. április 09.

Dr. Miseta Attila s. k.
rektor

Jenei Zoltán s. k.
kancellár

Záradék:
Jelen melléklet módosítását a Szenátus 55/2020. (04.29.) számú elektronikus úton hozott határozatával
fogadta el. A módosítás az elfogadás napján lép hatályba és a veszélyhelyzet megszűnését követő napon
hatályát veszti.
Jelen melléklet módosítását a Szenátus 143/2020. (06.18.) számú határozatával elfogadta és egyben a
melléklet hatályát meghosszabbította a tavaszi félévének lezárásáig, legkésőbb 2020. augusztus 31-éig.
A módosítás az elfogadás napján lép hatályba.

Dr. Miseta Attila
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A módosítást a Szenátus 2020. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2020. június 18. napjától.

2

