TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGÉRŐL, MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJÁRÓL
ÉS AZ ELNYERHETŐ KEDVEZMÉNYEKRŐL
A főiskolán rendes hallgatói jogviszony keretében önköltséges formában az tanulhat,
 aki választása alapján ebben a formában kíván tanulni
 aki állami ösztöndíjat nem vehet igénybe, vagy a támogatási időt kimerítette
 akit a főiskola köteles átsorolni önköltséges képzésbe
AZ ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE
Az önköltség egy-egy félévre megállapított átalányösszeg, amelyet azokra a félévekre kell megfizetni, amelyekre a hallgató bejelentkezik (kurzusokat vesz fel).
Az önköltség magában foglalja a felvett kurzusok óráinak látogatását, a gyakorlatok költségeit, a vizsgát és az első javítóvizsgát a rendes vizsgaidőszakban; a főiskola infrastruktúrájának
és szolgáltatásainak igénybevételét – összességében mindazokat a képzési szolgáltatásokat,
amelyek a rendes hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatókat ingyenesen megilletik.
A főiskolán végbizonyítványt szerző önköltséges hallgatót ingyenesen megilleti diplomadolgozatának témavezetése, első alkalommal történő bírálata, első záróvizsga kísérlete, oklevelének
és oklevélmellékletének eredeti kiállítása.
A máshonnan átvett hallgató vegye figyelembe, hogy a Nftv. 49. § (7) bek. alapján a főiskola csak annak adhat
végbizonyítványt, aki a szakra a végbizonyítványhoz előírt kreditek legalább egyharmadát a főiskolán szerezte.

Az adminisztrációs, késedelmi, ismételt javítóvizsga, bejelentkezési vizsga, stb. díjakat
ugyanúgy meg kell fizetnie, mint az állami ösztöndíjjal tanulóknak.
Az önköltség összegét évente a rektor állapítja meg a főiskolán végezhető szakok állami
normatívájából számított átlagösszegben. Az önköltség első két félévre érvényes összegét a képzési szerződés tartalmazza.
AZ ÖNKÖLTSÉG MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA
A félévi önköltséget egy összegben, a félévre történő bejelentkezéskor kell megfizetni készpénzben vagy átutalással. Ha a félévi önköltség meghaladja a 80.000 forintot, a hallgató kérheti részletfizetés engedélyezését. Ez esetben a bejelentkezéssel egyidejűleg a félévi önköltség felét kell
megfizetni, a másik felét pedig – akár részletekben is – az őszi félévben november 30-ig, a tavaszi
félévben április 30-ig kell befizetni. A fizetési kötelezettségét nem teljesítő hallgató nem bocsátható vizsgára.
A Nftv. 50. § (5) bekezdése alapján nem bocsátható záróvizsgára, aki a főiskolával szembeni
fizetési kötelezettségeit nem teljesítette. Az ilyen hallgató a TVSZ 39. § (3) bekezdése alapján
diplomadolgozatot sem adhat be.
AZ ÖNKÖLTSÉGBŐL ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK
a) Kreditarányos önköltség fizetése
Ez azt jelenti, hogy a hallgatónak nem átalányösszeget kell fizetnie, hanem felvett kreditenként a
féléves átalányösszeg 1/30-át kell megfizetnie. Ezt a lehetőséget
 vendéghallgató választhatja a felvett kreditekért – a PTE-re járó hallgatónak 10 kredit
felvétele ingyenes, kreditarányos önköltséget a 10 kredit fölött felvett kreditekért kell fizetnie
 részismereti képzésben résztvevő hallgató választhatja, ha legfeljebb 10 kreditet vesz fel
 rendes hallgató abban az esetben választhatja, ha a szakján a végbizonyítványhoz szükséges kreditek 90 %-át már megszerezte, és a félévben legfeljebb 10 kreditet érő kurzust
kíván felvenni
A kreditarányos önköltségből további (szociális vagy tanulmányi) kedvezményt kapni nem lehet.

b) Szociális, illetve tanulmányi alapon adható kedvezmények
Az átalányösszeget fizető hallgató a tanulmányai első félévében, tehát a beiratkozása félévében
szociális helyzetére tekintettel kérheti a félévi önköltség mérséklését; az átvett hallgatót ez a
lehetőség csak akkor illeti meg, ha korábbi szakjáról vagy intézményéből nincs legalább húsz
kreditje, amit a beiratkozásának megfelelő szakra elszámolhat.
A további félévekben kedvezményt nem lehet igénybe venni, de a főiskola a tanulmányi
eredmény alapján ösztöndíj formájában visszafizetést ad a félévi átalányösszegből. A figyelembe
vett tanulmányi eredmény az előző félév súlyozott átlaga, feltéve, hogy a hallgató az előző félévben legalább 20 kreditet teljesített. Ha az előző félévben nem teljesített 20 kreditet, akkor annyi
megelőző félév átlagát kell figyelembe venni, amennyiben a 20 teljesített kreditet elérte.
Az átvett hallgató kedvezményének alapja az előző intézményéből a szakjára elszámolható
összes kredithez tartozó tanulmányi átlag (feltéve, hogy 20 elszámolható kredittel rendelkezik).
Az így számított átlag alapján az önköltségi ösztöndíj mértéke:
 3,50-ig nem jár ösztöndíj
 3,51-től 4,00-ig 50 %
 4,01-4,50-ig 70 %
 4,51-től 85 %
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az önköltségből adható kedvezmények nem jogszabályi alapon
járnak, hanem a főiskola önkéntes és egyoldalú engedményei. Tanulmányai során ezek feltételeit
és mértékét a főiskola megváltoztathatja.
Az önköltséges hallgató a tanulmányait (az előfeltételi szabályok megtartásával) szabadon ütemezheti. Egy-egy félévre annyi kurzust (kreditet) vehet fel, amennyit akar – de figyelembe kell
vennie, hogy
 ha az önköltséget átalányösszegben kell megfizetnie, az összeg ugyanakkora, bármennyi
kurzust vesz fel
 egy-egy szakon az ajánlott tantervben szereplő kurzusok meghirdetését a főiskola csak a
rendes tanulmányi idő + két évig vállalja.
Jelen tájékoztató a képzési szerződések elválaszthatatlan melléklete.
E tájékoztatót a képzési szerződés aláírásával együtt átadtam / átvettem, az abban foglaltakat
megértettem és tudomásul vettem.
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