3/2012. {09.25) sz. dékáni utasítás a
Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karon 2012/2013. tanévben adható
költségtérítési és egyéb kedvezményekről és a költségtérítés megfizetésének
rendjéről

1. § A PTE térítési és juttatási szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 48. § (1)
bekezdésében adott felhatalmazás alapján a Kar dékánja a Kar hallgatóit tanulmányi
eredményük, szociális helyzetük, illetve egyéb különös méltánylást érdemlő
körülmény alapján
a költségtérítés/önköltségi
díj
megfizetése
körében
kedvezményben részesítheti (a továbbiakban: költségtérítési kedvezmény).
2. § (1} Szakoktól függetlenül az első szemeszterre beiratkozott önköltség fizetésére
kötelezett hallgatók közül
- 10 fő 40.000,- Ft, a költségtérítési kedvezményben,
- 20 fő 30.000,- Ft, a költségtérítési kedvezményben,
- 12 fő 25.000,- Ft, a költségtérítési kedvezményben,
részesülhet tanulmányi és szociális helyzete alapján.
(2) A 2. § (1) bekezdésben meghatározott költségtérítési kedvezményt a hallgatók az
erre vonatkozóan kiírt pályázat keretében nyerhetik el.
(3) A pályázati felhívás megjelenések határideje 2012. október 8.
(4) A pályázatokról a dékán által felkért 5 tagú bizottság dönt.
3. § Az a hallgató, aki OTOK-n 1., ll. vagy lll. helyezést ért el, a következő két
tanulmányi félévben 50%-os költségtérítési kedvezményre jogosult.
A hallgatónak a kedvezményt nem kell igényelnie, ·arra külön nyilatkozat nélkül
jogosult.
.
4. § (1) A dékán a költségtérítésből az adott tanulmányi félévben származó bevételek
legfeljebb 0,5%-ának erejéig, rendkívüli és különös méltánylást érdemlő körűlmények
alapján a hallgató kérelmére költségtérítési kedvezményt biztosíthat.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségtérítési kedvezményben az a hallgató
részesülhet, aki hitelt érdemlően igazolja, hogy a beiratkozását követően
életkörülményeiben olyan hátrányos változások következtek be, amelyek
tanulmányainak megkezdését, vagy folytatását aránytalanyi terhessé, vagy
kifejezetten lehetetlenné teszik.
(3) A dékán a költségtérítési kedvezmény megadásáról és mértékéről mérlegelési
jogkörében dönt. A kedvezmény nem haladhatja meg a költségtérítés összegének
80%-át.
(4) A kedvezmény időtartama egy tanulmányi félév.
(5) A hallgató a költségtérítési kedvezmény iránti kérelmet több félévben is
benyújthatja.
(6) Költségtérítési kedvezmény a hallgató teljes képzési ideje alatt maximum két
alkalommal adható.
(7) Az 5. § (1) bekezdésben meghatározott kérelmek benyújtásának határideje az
adott félévre vonatkozó tanév rendjében meghatározott időpont.

(8) A kérelmeket a Dékánnak címezve a kari iratkezelés útján a Tanulmányi Hivatalhoz
kell benyújtani.
5. § (1) A Szabályzat 52. § (6) bekezdése alapján a költségtérítést a hallgató
kérelmére, a dékán engedélye alapján két részletben jogosult megfizetni.
(2) A költségtérítés első részlete a beiratkozáskor, illetve a regisztráláskor, a második
részlete az adott szorgalmi időszak utolsó napjáig esedékes.
6. § (1) Szakoktól függetlenül valamennyi, a 2012/2013. tanév l. félévére beiratkozott
hallgató közül 5 fő 60.000,- Ft kollégiumi térítési fizetési kedvezményben részesülhet
a hallgató tanulmányi és szociális helyzete alapján.
(2) A 6. § (1) bekezdésben meghatározott kollégiumi térítési fizetési kedvezményt a
hallgatók az erre vonatkozóan kiírt pályázat keretében nyerhetik el.
(3) A pályázati felhívás megjelenések határideje 2012. november 2.
(4) A pályázatokról a dékán által felkért 5 tagú bizottság dönt. ·
7. § (1) Jelen utasítás 2012. október 1. napján lép hatályba, de kiterjed a 2012.
szeptemberben benyújtott kérelmekre is.
Az utasítás hatályba lépésével egyidejűleg a költségtérítés fizetésével kapcsolatos
kedvezményekről szóló 4/2009. (07.28.) szám ú főigazgatói utasítás hatályát veszti.
Szekszárd, 2012. szeptember 25.

