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Beküldési határidő: 2020. február 7. (péntek) 

Beküldési cím: PTE BTK Tanulmányi Osztály, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 

 

Kérjük, hogy a pályázat kitöltését megelőzően olvassa el figyelmesen a 5/2019. (2019. VII. 01.) 

számú Dékáni Utasítást az önköltség mérsékléséről, valamint a Rendszeres Szociális Ösztöndíj 

kitöltési útmutatóját! 

 

I. A PÁLYÁZÓ SZEMÉLYES ADATAI (KITÖLTÉSE KÖTELEZŐ) 

NÉV  NEPTUN-KÓD  

ÁLLAMPOLGÁRSÁG  ANYJA LEÁNYKORI NEVE 

HATÁRON TÚLI 

MAGYAR: 
□  igen □  nem  

SZÜLETÉSI HELYE  SZÜLETÉSI IDEJE  

E-MAIL CÍM  TELEFONSZÁMA  

 

 

II. A PÁLYÁZÓ TANULMÁNYAIRA VONATKOZÓ ADATOK (KITÖLTÉSE KÖTELEZŐ) 

SZAK MEGNEVEZÉSE A KÉPZÉS KEZDETE 

A KÉPZÉSEN 

TÖLTÖTT AKTÍV 

FÉLÉVEK SZÁMA 

   

A KÉPZÉS SZINTJE 

(BA, MA, OSZTATLAN TANÁRI, FSZ/FOKSZ) 
A KÉPZÉS RENDJE 

(NAPPALI, LEVELEZŐ) 

  

A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS/ÖNKÖLTSÉG DÍJA 
DIÁKHITELBŐL FINANSZÍROZOTT 

TANULMÁNYOK 

 □  igen □  nem 

 

III. IGÉNYELT TÁMOGATÁSI FORMA 

(KÉRJÜK A MEGFELELŐT X JELLEL JELÖLNI) 

MÉRSÉKLÉS  
FIZETÉSI 

HALADÉK 
 RÉSZLETFIZETÉS  

 

 

A HALLGATÓ ÁLTAL KÉRT TÁMOGATÁS 

MÉRTÉKE 
Ft 

 

MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS Ft 

 



 

A 7/2017. (2017. XII. 05) számú Dékáni Utasítást, valamint a Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázati feltételeit megismertem, 

és elfogadom. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek és 

tudomásul veszem, hogy a valótlan adatszolgáltatással járó következményeket vállalom. Tudomásul veszem, hogy a pályázattal 

kapcsolatban az értesítést a Neptun Tanulmányi Rendszerben megadott állandó lakcímre postázzák. 

 

Kelt: 

 

  

 a pályázó aláírása    

 

 

 
  

   

JOGOSULTSÁG ELLENŐRZÉSE Igaz 
Nem 

igaz 

a) 
Nem folytatok egyéb tanulmányokat államilag támogatott képzésben sem a 

Karon, sem az Egyetem más karain, sem más felsőoktatási intézményben 
  

b) Hallgatói jogviszonyom a jelenlegi félévben aktív   

c) A Kar hallgatójaként rendelkezem két aktív lezárt félévvel az adott szakon   

d) 
Nem a Karon lefolytatott átsorolási eljárás eredményeként kerültem 

önköltséges státuszba 
  

e) 
A szakom képzési és kimeneti követelményeiben szereplő képzési időt nem 

haladtam meg a jelenlegi szemeszterrel 
  

f) 
A szakom képzési és kimeneti követelményeiben szereplő képzési időt 

maximum két félévvel haladtam meg a jelenlegi szemeszterrel 
  

g) 
A kérelem benyújtásakor nincs visszamenőleges önköltség vagy késedelmi 

kamat tartozásom az Egyetem felé 
  

h) 
A Központi Tanulmányi Iroda által megadott befizetési határidőre befizettem 

a jelenlegi félévre vonatkozó teljes önköltség legalább 40%-át 
  

i) 
A h) pontban szereplő befizetésről a befizetési igazolást csatoltam a 

pályázathoz 
  

j) Költségtérítésemet Diákhitellel kívánom finanszírozni   

k) 
A  j) pontban szereplő Diákhitel igénybevétele esetén az engedményezési 

szerződés másolatát csatoltam a pályázathoz 
  

l) 

Pályázatomhoz csatoltam a Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás 

pályázati űrlapját, valamint a kitöltési útmutatóban szereplő, kötelező jellegű, 

állításaimat alátámasztó hivatalos dokumentumokat 

  


