12/2022. (07.01.) számú dékáni utasítással módosított 5/2022. (03.01.) számú
dékáni utasítás az egészségügyi szakképzésben résztvevők költségtérítéséről
Az utasítás hatálya
1. § Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
egészségügyi felsőfokú szakirányú költségtérítéses szakképzésén résztvevőkre valamint a
fizetendő költségtérítés összegére, valamint az adható kedvezményekre terjed ki.
Általános rendelkezések
2. § (1) A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) a szakvizsgával már
rendelkező és költségtérítéses képzés keretében második, illetve további vagy ráépített
szakképzésben részt vevő jelölttől havonta legfeljebb az egészségügyi szolgálati
jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (továbbiakban: Eszjtv.) 1. melléklete szerinti 1.
fizetési fokozat garantált illetménye 15%-ának megfelelő mértékú szakképzési díjat szedhet
(1. számú melléklet).

(2) A szakképzési díj a (3)-(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével havonta egy
alkalommal, legfeljebb egy hónapra vonatkozó összegben, utólag szedhető be. A jelölt a
szakképzési díjat az Egyetemmel megkötött szakképzési megállapodásában rögzített
számlaszámra, minden teljesítést követő hónap 5. napjáig köteles megfizetni.
Az (1) bekezdés szerinti szakképzési díj
a)
a szakképzéssel kapcsolatos adminisztratív költségeket és
b)
az Egyetem által a jelölt képzési programja végrehajtásával összefüggésben
nyújtott szolgáltatások költségét foglalja magába.

(3)

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti adminisztratív költségek összege nem haladhatja
meg havonta az (1) bekezdés szerinti összeg 10%-át.
3. § (1) Az Általános Orvostudományi Kar (továbbiakban: Kar) Szak- és Továbbképző
Központjának (továbbiakban: Központ) igazgatója, különös méltánylást érdemlő
körülmények alapján a jelölt kérelmére a szakképzési díj megfizetése vonatkozásában
kedvezményt (szakképzési díj mérséklése) biztosíthat.
(2)
A jelölt a Központ igazgatójához címzett, indokolással ellátott írásbeli kérelmet
nyújthat be, a szakképzési jelentkezésével egyidőben, de legkésőbb a szakképzési szerződés
megkötéséig.
(3)
A Központ igazgatója a kérelem beérkezésétől számított 8 munkanapon belül köteles
döntést hozni. A döntésről a jelöltet írásban (elektronikusan, azaz a jelentkezésen megadott
e-mail címen) tájékoztatja.
(4)
Az elbírálás során az igazgató mérlegelési jogkörében eljárva jogosult a jelölt
kérelmét elutasítani.

(5)
A mérséklés mértékének megállapítása során az igazgató köteles figyelembe venni
a társegyetemi elvrendszert, mely közösen és országosan egységesen került kialakításra.
(6)
Nem adható kedvezmény annak a jelöltnek, aki a szakképzési díj befizetése során
bármikor késedelembe esett.
(7)
Amennyiben a kérelem a szakképzési jogviszony létesítését követően kerül
benyújtásra, azt az igazgató érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A jelölt a döntés ellen a döntésről való tudomásszerzést követő 15 napon belül a
dékánnak címzett, de a Központhoz benyújtott jogorvoslattal élhet.

(9)

(10) A jogorvoslati kérelem elbírálására a Kar dékánja által felállított ad hoc bizottság
jogosult, mely köteles a kérelmet 15 napon belül elbírálni.

4. § Az egyetem munkavállalója esetén az igazgató jogosult a teljes képzési díj alól
mentességet adni. A munkavállaló a kérelme mellé csatolni köteles a tutori díjról való
lemondó nyilatkozatot és az egyetemmel megkötött tanulmányi szerződést.

Záró és hatályba léptető rendelkezések
5. §

Jelen utasítás 2022. július 1. napján lép hatályba.

Pécs, 2022. június 29.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI FELSŐFOKÚ SZAJKIRÁNYÚ SZAKKÉPZÉS DÍJTÉTELEI A PÉCSI
TUDOMÁNYEGYETEMEN

1.) Első szakképesítés megszerzése - önköltséges formában:
általános orvos

120 000 Ft/hó/fő

fogorvos

120 000 Ft/hó/fő

gyógyszerész

25 000 Ft/hó/fő

Egyösszegű befizetés esetén 100.000,Ft/félév/fő, a kedvezőbb egy összegű
képzési díj befizetési határideje őszi félév
esetén október 10., tavaszi félév esetén
március 10.
klinikai szakpszichológus

210 000 Ft/FÉLÉV/fő

nem eü. dipl. képzések

25 000 Ft/hó/fő

2.) Újabb (további) alap szakképesítések megszerzéséhez:
általános orvos

92 000 Ft/hó/fő

fogorvos

92 850 Ft/hó/fő

gyógyszerész

A törzsképzési időszakában havonta 20 000,- Ft
(azaz félévente 5*20.000 = 100.000,- Ft) vagy
félévente egy összegben 80 000,- Ft,a
szakgyakorlati
képzés
időszakában
félévente egyösszegben 50 000,- Ft.

3.) Ráépített szakképzés megszerzése esetén:
általános orvos

92 000 Ft/hó/fő

fogorvos

92 850 Ft/hó/fő

pszichoterápia szak

30 000 Ft/hó/fő

gyógyszerész

egyszeri 50.000,- Ft/fő igazgatási díj

4.) Licence képzések megszerzése esetén:
25 000 Ft/hó/fő

Az egyetem saját dolgozója esetén a teljes képzési díjtól eltekinthet, azonban a kérelem
mellé szükséges csatolni: a tutori díjról való lemondó nyilatkozatot és az egyetemmel
megkötött tanulmányi szerződést.

