A Lósy Imre Alapítvány Kuratóriumának
7/2016. (IX. 22.) határozata
A Lósy Imre Alapítvány Kuratóriuma köszönettel elfogadja a Réczicza Dentons
Europe LLP által felajánlott támogatást, legalább kettő, de legfeljebb három, hátrányos
helyzetű magyarországi településről érkezett, osztatlan jogászképzésben résztvevő
költségtérítéses vagy önköltséges, nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkező hallgató ösztöndíjának biztosítására, a 2016/17-es tanév 1. és 2. félévében,
10 havi részletben. Az ösztöndíj ’DENTONS Ösztöndíj’ elnevezéssel kerül
meghirdetésre, az Alapító által javasolt és a Kuratórium által megtárgyalt és elfogadott
alábbi feltételek alapján:
1. a pályázó a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében
meghatározott kedvezményezett településen lakóhellyel rendelkezzen, s ezt
lakcímkártyájának másolatával igazolja;
2. a pályázó a pályázati határidő lejártakor még nem töltötte be 25. életévét;
3. a pályázó a pályázati határidő lejártakor a nappali munkarendű jogász osztatlan
mesterképzési szakon aktív hallgatói jogviszonnyal és legfeljebb 200 kredittel
rendelkezik;
4. a pályázó hallgató családjában az egy családtagra eső havi nettő jövedelem nem
haladja meg a 2016. évi nettó minimálbér 130 %-át, azaz 95.959,- Ft-ot s erről
szülője büntetőjogi felelőssége tudatában írásban nyilatkozik (e szempontból
családtagnak minősül a szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, a 18 éven aluli
gyermek, a 25 évesnél fiatalabb, nappali tagozaton tanuló gyermek, életkortól
függetlenül bármely tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek, a szülő
vagy házastársa által eltartott rokon),
5. a pályázó összesített korrigált kreditindexe eléri a 3,5-t, valamint, ha a
meghirdetett ösztöndíjak számánál több, a feltételeknek megfelelő pályázat
érkezik, akkor a pályázó az összesített korrigált kreditindexek alapján készített
rangsorban a meghirdetett ösztöndíjak számához igazodó ranghelyen (az első
kettő vagy első három hely valamelyikén) áll.
A pályázatok elbírálására – a benyújtott pályázati anyagok és a tanulmányi nyilvántartás
(Neptun) adatai alapján – az Alapítvány kuratóriuma jogosult, s a pályázat
eredményéről, ideértve az ösztöndíjat elnyert hallgatók nevét és az általuk elnyert
ösztöndíj összegét, írásban köteles értesíteni az Adományozót.
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