PECSI T U D O M A N Y E G Y E T E M
Miiveszeti Kar
Dekan

1/2016 szamu dekani utasitas az onkoltsegi/koltsegteritesi es kesedelmi dij kedvezmenyekrol,
valamint onkoltseg/koltsegterites es kesedelmi dij megfizetesenek rendjerol

1. (1) A Pecsi Tudomanyegyetem Muveszeti Kar (tovabbiakban kar) Dekanja a PTE teritesi es juttata
szabalyzat (tovabbiakban Szabalyzat) 48. § (1) bekezdeseben adott felhatalmazas alapjan adh
kedvezmenyeket jelen utasitas keretei kozott az alabbiak szerint szabalyozza:

2. (1) Koltsegterites/ onkoltseg mersekles a hallgato tanulmanyi eredmenye es a szocialis helyzete alap
nem adhato.
(2) A karon szakiranyu tovabbkepzesen reszt vevo hallgatok onkoltsegenek merseklesere nines lehet5s
3. (1) A dekan az onkoltsegbol/ koltsegteritesbol rendkiviili es kiilonos meltanvlast erdemlo
koriilmenyek alapjan a hallgato kerelmere koltsegterltesi kedvezmenyt biztosithat.

(2) Kerelme alapjan koltsegterites / onkoltseg kedvezmenyben az a hallgato reszesiilhet, aki megfele
modon igazolja, hog\ a beiratkozasat kovetoen eletkoriilmenyeiben olyan hatranyos valtozasok
kovetkeztek be, amelyek tanulmanyainak megkezdeset, vagy folytatasat aranytalanul terhesse, v
kifejezetten lehetetlenne teszik.

(3) KereLme alapjan koltsegterites / onkoltseg mersekles annak a hallgatonak adhato, aki a tanter\i3en
eloirt tanulmanyi es vizsgakoveteknenyeket valamint eloirt szakmai gyakorlatot —a szakdolgoza
(diplomamunka,) elkeszitese kivetelevel - teljesitette es kepzesi idon tul adott felevre kizarolag
szakdolgozathoz ( szakdolgozati portfoliohoz), diplomamunkahoz rendelt kreditpontok megszerzcse
miatt sziikseges bejelentkeznie.

4. (1)A dekan a kedvezmeny megadasarol es mertekerol merlegelesi jogkoreben dont. A kedvezme
merteket a PTE teriteses kepzeseire vonatkozo bekeriilesi koltseg osszegek szamitasarol szolo 1/20
szamu rektori es kancellari egyiittes utasitas alapjan kell meghatarozni. A hallgato altal fizetett onkoltse
koltsegterites osszege nem lehetett kevesebb az 50/2008 (111.14.) Korm. rendelet 1. szamu mellekleteb
meghatarozott kepzesi normativa egy felevi osszegetol.
(2) A kedvezmeny idotartama egy tanulmanyi felev.
(3) A haUgato a koltsegteritesi kedvezmeny iranti kerelmet tobb felevben is benyujthatja

(4) A kerelmet a kar dekanjanak cimezve a tanulmanyi osztalyon kell benyujtani a bejelentkezesi hatari
utolso napjaig

(5) A kerelem benyujtasara az a hallgato jogosult (egyiittes feltetelek), aki:
- a karral aktiv hallgatoi jogviszonyban all
- az adott szak kepzesi es kimeneti kovetelmenyeiben szereplo kepzesi idot nem vagy maximum k
felewel haladja meg
- a Kozponti Tanulmanyi Iroda altal megadott befizetesi hataridore befizette az adott felevre vonatkozo
teljes onkoltsege/ koltsegteritese legalabb 40 %-t es a befizetes igazolasanak masolatat csato
kerelmehez
- nem a tanulmanyi eredmenye alapjan keriilt atsorolasra
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5. Az onkoltseg/koltsegterites megfizetesenek rendjere a Szabalyzat idevonatkozo rendelkezesei
iranvadok.

6. Az onkoltseg/koltsegterites befizetesenek elmulasztasa miatt fizetendo kesedelmi dij mersekleser
vagy
elengedesenek lehetosegerol a dekan dont az alabbiak szerint:
a. Kesedelmi dij mersekleset vagy eltorieset abban az esetben engedelyezi a dekan, ha a hallgato h
erdemloen tudja bizonyitani, hogy onhibajan kiviil tortent a hataridon tiili befizetes (pi. munkaltato kesve
fizeti a koltsegteritest be a hallgato nevere)

b. Ez esetben a hallgatonak irasos kerelmet kell benyujtani a Muveszeti Kar dekanjanak cimezve
Tanulmanyi Osztalyra.
c. .A kerelem benyujtasanak hatarideje a kesedelmi dij fizetesi eloirasrol valo tudomasszerzestol szamito
8 nap, de legkesobb a fizetesi hatarid5 napja.

7. Az utasitast a kar honlapjan, valamint a karon szokasos hirdetofeliileteken haladektalanul kozze k
tenni.
8. Jelen dekani utasitas a kihirdetes napjatol visszavonasig er\xnyes.

9. Jelen utasitas hatalyba lepesevel a koltsegteritesi, a kesedelmi dij kedvezmenyekrol es a koltsegte
valamint a kesedelmi dij megfizetesenek rendjerol szolo 4/2015. dekani utasitas hatalyat veszti.

10. A 2016/2017 tanev oszi szemesztereben a koltsegterites/ onkoltseg csokkentes iranti kerelem
benyujtasi hatarideje 2016. oktober 28.
Pecs, 2016. okt6ber 19.
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