1/2009. számú dékáni utasítás a költségtérítés mérsékléséről
Előzmény
A Pannon Egyetem Georgikon Kar (továbbiakban Kar) hallgatói a Pannon Egyetem Szervezeti és
Működési Szabályzatának 21. sz. melléklete, azaz a Szabályzat a hallgatók részére nyújtható
támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról (továbbiakban: Szabályzat) alapján a hallgató és a Kar
között kötött megállapodás rögzíti a költségtérítési díj összegét..
A Kar dékánja a hallgatók szociális rászorultsága alapján, tanulmányi előmenetele figyelembe vételével a
költségtérítés mértékének mérséklését az alábbiak szerint szabályozza:
(1) Költségtérítési kedvezmény a hallgató kérelmére kizárólag szociális, vagy egyéb különös
méltánylást érdemlő körülmény alapján, tanulmányi előmenetele figyelembe vételével adható.
(2) A költségtérítési kedvezmény megadásáról és annak mértékéről a dékán javaslata alapján a rektor
dönt.
(3) A költségtérítés mérséklési kedvezmény időtartama egy tanulmányi félév.
(4) A kérelmezőnek az alábbi kritériumoknak kell megfelelnie:
 a kérelem benyújtásakor nincs visszamenőleges költségtérítés tartozása a Kar felé;
 a Karral aktív hallgatói jogviszonyban álló költségtérítéses képzésben résztvevő hallgató, aki a
Karon, az egyetem más karain, más felsőoktatási intézményben államilag finanszírozott
képzésben nem folytat tanulmányokat;
 legalább 1 érvényes lezárt félévvel rendelkezik a Kar hallgatójaként;
 szociális körülményeiben a beiratkozás óta eltelt idő alatt állt be változás.
(5) Mérséklési kérvényt csak az adott félévre lehet beadni, lezárt félévekre vonatkozó kérvényt nem
lehet befogadni.
(6) A fenti kritériumoknak nem megfelelő hallgatói kérelem nem kerül befogadásra.
(7) A kérelem írásban, jelen rendelkezés mellékletét képező formanyomtatványon nyújtható be,
amelyben minden olyan tényt, vagy körülményt fel kell tüntetni, amelyre a hallgató a kérelmét
alapozza. A hivatkozott tényeket dokumentumokkal (okiratokkal, igazolásokkal) kell
alátámasztani.
(8) Nem fogadható el az a kérelem, amelyhez nem csatolták a 7. pontban foglalt, az elbíráláshoz
szükséges dokumentumokat. Határidőn túl hiánypótlásra nincs lehetőség.
(9) Az elbírálásnál előnyt élvez az a kérelmező:
 aki eddig még nem kapott mérséklést;
 aki a képzési időn belül van;
 aki nem átsorolás következtében vált költségtérítéses hallgatóvá.
A kérelmet postai úton, vagy személyesen, a dékánnak címezve, a Kar Oktatásszervezési és
Akkreditációs Csoportján kell benyújtani a szorgalmi időszak 4. hetéig.
Határidőn túl érkezett kérelem nem fogadható be.
A kérelmező a döntést követően 15 napon belül határozatot kap postai úton.
Jelen rendelkezés melléklete:
 „Kérelem költségtérítési díj mérséklésére” formanyomtatvány
Jelen rendelkezés 2010. január 1. napjával lép hatályba.
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