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Kreditkompenzációs ösztöndíj alapítása
A Hallgatói Térítésiés Juttatási Szabályzat 21. $ (2) bekezdésének felhatalmazása alapján mint a Jogés Allamtudományi Kar dékánja - összhangb an a 2073. november l9-én alapított kreditkompenzációs

ösztöndíjjal _, az alábbl feltételekkel ösztöndíjat alapítok aképzésvégéhezközeledő' tanulmányaikon
,'tú|futó'' hallgatók által fizetett költségtérítés,illetve a 2012 szeptembere után tanulmányaikat
megkezdők önköltségének arányos mérsékléseérdekében, s egyben elrende|em a kreditkompenzációs
ösztöndíj alapításáról szóló döntésem kari hon lapon v alő közzétételét:

l.s A Hallgatói Térítésiés Juttatási SzabáIyzat 21. s (2) bekezdés alapján, az önköltséges' illetve
költségtérítéses képzésbenrészt vevő hallgató - kére|emre - kreditkompenzációs ösztöndíjban
részesíthető amennyiben

a) az adott félévbenaktív hallgatóijogviszonnyal rendelkezik,
b) az adott képzésképzésimintatanteryében rögzített képzésiidejét túllépte,

c) az abszolutórium megszerzéséhez15 kredit, vagy annál kevesebb lriányzik (ide nem éftve a
Diplornamurrka konzultáció

kreditmennyiséget)' valamint

2.

tárgyéft valamint

a

Szakdolgozat konzultáció

2'

Íárgyért járő

d) az adott szakon folytatott tanulmányai során kreditkompenzáciős ösztöndíjban vagy

50%-os

díjkedvezményben még nem részesült * illetve 50%-os kedvezményre va|ó jogosultságát nem vesztette
el.

2. $ Az ösztöndíj iránti kérelmet a tanulmányi

dékánhelyetteshez, az e célra rendszeresített
formanyomtatványon kel1benyújtani szeptember 3O-ig (azőszifélévben), illetve március 1-ig (a tavaszi
felévben).

3. $ Az ösztöndíj mértékeazadott hallgató adott szakján érvényes önköltség, illetve költségtérítésidíj
5 0%o-

ának megfelel ő ös szeg.

4. $ Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a hallgató a rá irányadó önköltség, illetve költségtérítési
díj teljes összegét határidőben megfizesse. A részIetflzetésikedvezmény vagy fizetési haladék az
ö sztöndíj fo lyós ításár a haIasztő hatál lyal rendeI kezik.

5' $ Az ösztöndíj jogosultság elvész és az ösztöndíj visszafizetésének van lrelye, arnennyiben a hallgató
jogviszonya a félévfolyamán bármely okból megszűnik illetve az adott szakon nem folytathat
tanulmányokat - vagy az adott szakon szünetel.
Szabó István s.k.
dékán

