
Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának  

22/2011. (IV.28.); 24/2014. (VI.26.); 30/2016. (VII.04.) Önk. rendelettel módosított  

25/2009. (V.29.) Önk. rendelete 

hallgatói  ösztöndíj alapításáról  

 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

16. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

A rendelet célja 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata ösztöndíjat alapít a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési 

és Felnőttképzési Karával (továbbiakban: DE GYFK) hallgatói jogviszonyban álló két fő nappali 

tagozatos egyetemi hallgató részére, akik kiemelkedő tanulmányi eredményükkel, szakmai, 

tudományos és közösségi tevékenységükkel kitűnnek társaik közül. 

 

(1) Kertész László Ösztöndíjat alapít azon, államilag támogatott, első alapképzésben résztvevő, 

nappali tagozatos, hajdúböszörményi állandó lakhellyel rendelkező, DE GYFK-val hallgatói 

jogviszonyban álló egyetemi hallgatóval, akinek tanulmányi eredménye kiemelkedő és a DE 

GYFK kulturális, szakmai, tudományos és közösségi tevékenységében is szerepet vállal.  

 

(2) Dr. Kovács György Ösztöndíjat alapít azon államilag támogatott, első alapképzésben résztvevő, 

nappali tagozatos, DE GYFK-val hallgatói jogviszonyban álló óvodapedagógus szakos 

egyetemi hallgatóval, akinek tanulmányi eredménye és gyakorlati teljesítménye kiemelkedő és a 

DE GYFK kulturális, szakmai, tudományos és közösségi tevékenységében is szerepet vállal. 

 

(3)1Az (1) és (2) bekezdésben alapított ösztöndíjak egy tanulmányi évre nyerhetők el és szeptember 

1. napjától január 31. napjáig; illetve február 1. napjától június 30. napjáig 10 hónapon át 

kerülnek folyósításra. Egy hallgató több alkalommal is elnyerheti az ösztöndíjat. 

Az ösztöndíj összege 20.000,- Ft / hó. 

 

 

2. § 

A rendelet hatálya 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karon első 

alapképzésben résztvevő, nappali tagozatos hallgatókra, akik jelenlegi tanulmányaik során 

legalább két félévre bejelentkeztek, legalább 55 kreditet szereztek.   

 

(2) A pályázat elbírálásának feltétele, hogy a hallgató tanulmányi leckekönyvébe a vizsgáztató 

szaktanárok által hivatalosan bejegyzett tantárgyi vizsgaosztályzatainak számtani átlaga 

legalább 4,51 legyen.  

 Az azonos tanulmányi átlagok esetén az ösztöndíj elnyerésében előnyt élvez az a hallgató, aki a 

szakterületén kimagasló eredményt ért el, illetve kutatómunkában vesz részt, vagy tudományos 

publikációval rendelkezik. 

                                                
1 Módosította a 30/2016. (VII.04.) Önk. rendelet. Hatályos 2016. július 05. napjától. 
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3. § 

A pályázatok benyújtásának rendje 

 

(1) A Kertész László Ösztöndíj és a Dr. Kovács György Ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A 

pályázati felhívást Hajdúböszörmény Város Önkormányzata teszi közzé, évente május 15-éig.2  

 

(2)3 A hallgató a pályázatot e rendelet mellékletét képező pályázati adatlapon nyújthatja be a 

kötelező mellékletekkel együtt, melyek a következők:  

- hallgatói jogviszony igazolás félévenként 

- hajdúböszörményi állandó lakhely igazolása (lakcímkártya másolata)/ Kertész László 

Ösztöndíj pályázata esetén/ 

- tanulmányi átlageredményről (lezárt félévben megszerzett kreditszámról) szóló igazolás a 

két utolsó lezárt félévre vonatkozóan 

- szándéknyilatkozat diplomaszerzést követő hajdúböszörményi munkavállalásról  

- az elbírálásnál előnyt élvező tevékenységekről, eredményekről egyetemi oktató által adott 

ajánlás, igazolás. 

 

(3)4 A pályázatok benyújtásának határideje: június 30. A mellékletek nélkül benyújtott pályázat 

érvénytelen, hiánypótlásra nincs lehetőség. 

 

(4)5 A pályázatokat a DE GYFK Tanulmányi Osztályára kell benyújtani. 

 

4. §6 

A pályázatok elbírálása 

 

(1) A beérkező pályázatokat a DE GYFK dékánja által megbízott, legalább három tagból álló  

bizottság értékeli, rangsorolja. A bizottság legalább egy tagja a hallgatói önkormányzat 

képviselője.  

 

(2)7Az 1. § (1) és (2) bekezdésében alapított ösztöndíjak elnyerésére benyújtott, (1) bekezdésben 

foglaltak szerint rangsorolt pályázatokat a DE GYFK Tanulmányi Osztályának vezetője évente 

július 31. napjáig eljuttatja a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási 

Osztálya részére. 

 

(3) Az 1. § (1) és (2) bekezdésében alapított ösztöndíjban részesülő személyről a DE GYFK által 

tett javaslat figyelembevételével Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete dönt évente szeptember 30. napjáig. A bíráló bizottság által előterjesztett 

javaslat(ok)ról - új javaslattétel(ek) kizárásával - a Képviselő-testület minősített többséggel 

hozott határozatával dönt. 

 

                                                
2 Módosította a 22/2011. (IV.28.)  Önk. rendelet. Hatályos 2011. április 29-től 
3 Módosította a 30/2016. (VII.04.) Önk. rendelet. Hatályos 2016. július 05. napjától. 
4 Módosította a 30/2016. (VII.04.) Önk. rendelet. Hatályos 2016. július 05. napjától. 
5 Módosította a 30/2016. (VII.04.) Önk. rendelet. Hatályos 2016. július 05. napjától. 
6 Módosította a 24/2014. (VI.26.) Önk. rendelet. Hatályos: 2014. július 01. napjától. 
7 Módosította a 30/2016. (VII.04.) Önk. rendelet. Hatályos 2016. július 05. napjától. 
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(4)8A támogatott hallgató kötelezi magát arra, hogy a tanév őszi félévére történő beiratkozást 

követően, legkésőbb az adott év október 15. napjáig a DE GYFK Tanulmányi Osztálya által 

kiállított hallgatói jogviszony igazolást – amelyen a Tanulmányi Osztály a lezárt félévre 

vonatkozó tanulmányi átlagot is igazolja – Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Jogi és 

Igazgatási Osztálya részére eljuttatja. A félév lezárását a DE GYFK Tanulmányi Osztálya által 

kiadott, a lezárt félévre vonatkozó tanulmányi átlagot is tartalmazó igazolással kell a 

hallgatónak bizonyítania az adott év február 15. napjáig a Jogi és Igazgatási Osztályon. 

 

(5) Az ösztöndíjra jogosulatlanná válik az a hallgató, akinek hallgatói jogviszonya az év közben 

bármely okból megszűnik, vagy vizsgaidőszakát eredménytelenül fejezi be, illetve tanulmányi 

eredménye a 2. § (2) bekezdésében meghatározott szintet nem éri el, illetve a (4) bekezdés 

szerinti igazolást határidőre nem nyújtja be.  

 

(6)9 Aki eredménytelenül vizsgázott, illetve az adott félévet, tanévet nem teljesítette, ezt a tényt 

annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül köteles bejelenteni Hajdúböszörményi 

Polgármesteri Jogi és Igazgatási Osztálya részére. 

 

(7) Visszafizetési kötelezettség 

a) Amennyiben a hallgató a meghatározott feltételeket nem teljesíti, köteles a részére 

folyósított ösztöndíj összegét egy összegben a támogató részére egy éven belül, de 

legkésőbb a hallgatói jogviszony megszűnését követő 12. hónap utolsó napjáig visszafizetni. 

 

b) Amennyiben a hallgató tanulmányi eredménye a 3.51 átlag alá csökken, és az ösztöndíj 

folyósítása ennek alapján szűnik meg, a tanulmányi átlag hivatalos bejegyzését követő 3. 

hónap utolsó napjáig a támogatás teljes összegét egy összegben köteles visszafizetni. 

 

A Képviselő-testület méltányosságból eltekinthet a jogosulatlanul felvett ösztöndíj 

visszafizetésétől, vagy a visszafizetés határidejét módosíthatja akkor, ha az ösztöndíjban 

részesült hallgató kérelemben bizonyítja, hogy tanulmányainak megszakítása önhibáján kívüli 

okból történt. 

 

5. §10 

Az ösztöndíj folyósításának rendje 

 

(1) Az ösztöndíjak fedezetét a Képviselő-testület évente a költségvetési rendeletben biztosítja.  

(2) Az 1. § (1) és (2) bekezdésében alapított ösztöndíj összegét a támogatott hallgató által megjelölt 

bankszámlára havi részletekben a tárgyhó 15. napjáig a Hajdúböszörményi Polgármesteri 

Hivatal Gazdálkodási Osztálya utalja át, a likviditási helyzet függvényében. 

 

 

6. § 

                                                
8 Módosította a 30/2016. (VII.04.) Önk. rendelet. Hatályos 2016. július 05. napjától. 
9 Módosította a 30/2016. (VII.04.) Önk. rendelet. Hatályos 2016. július 05. napjától. 
10 Módosította a 24/2014. (VI.26.) Önk. rendelet. Hatályos: 2014. július 01. napjától. 
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Záró rendelkezések 

 

(1)  Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és az azt követően beérkezett kérelmek 

elbírálása során kell alkalmazni. 

 

(1) A rendelet hatályba lépésének évében a pályázatot 2009. június 15. napjáig kell meghirdetni a 

pályázat benyújtásának határideje 2009. július 15. A Képviselő-testület az ösztöndíjak 

odaítéléséről első ízben a 2009. szeptember 10-ei ülésén dönt.  

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

Hajdúböszörmény, 2009. május 28. 

 

 

……………………………     ………………………………….. 

Kiss Attila        Dr. Ficsor László  

                        polgármester        jegyző 
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1. melléklet a 25/2009. (V.29.) rendelethez11  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
KERTÉSZ LÁSZLÓ ÖSZTÖNDÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA 

 
Az ösztöndíj célja 
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata pályázatot hirdet a …./….. tanévben a Debreceni Egyetem 
Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karával hallgatói jogviszonyban álló hajdúböszörményi hallgatói 
részére. 
Az ösztöndíj összege:  
Havi 20.000,- Ft, mely  ….. szeptemberétől egy tanulmányi évre nyerhetők el és szeptember 1. napjától 
január 31. napjáig; illetve február 1. napjától június 30. napjáig 10 hónapon át kerülnek folyósításra. Az 
ösztöndíjban részesülő hallgatóval Hajdúböszörmény Város Önkormányzata tanulmányi szerződést 
köt.  
 
Az ösztöndíj pályázati feltételei:  

■ a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar hajdúböszörményi állandó 
lakhellyel rendelkező hallgatója 

■ kiemelkedő tanulmányi eredmény (tanulmányi átlaga 4,51 feletti) 

■ az egyetemen végzett közösségi munka, szakmai, tudományos tevékenység 

■ a hallgató nyilatkozata arról, hogy a diploma megszerzését követően Hajdúböszörményben 
kíván elsődlegesen elhelyezkedni. 

A pályázat elbírálásánál elsőbbséget élvez:  

■ a pályázati feltételekben meghatározottak mellett a tanulmányi versenyen, sport-, művészeti 
vagy kulturális területen elért kiemelkedő teljesítmény, kutatómunkában való részvétel, 
tudományos publikáció 
 

A pályázat benyújtásának határideje: ….év június 30. napja. A mellékletek nélkül benyújtott pályázat 
érvénytelen, hiánypótlásra nincs lehetőség. 
 
A pályázat elbírálásának módja, határideje:  
A beérkezett pályázatokat a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar rangsorolja és 
javaslatot tesz a Képviselő-testület részére, minden év augusztus 30. napjáig. 
A javaslat figyelembevételével az ösztöndíjban részesülő személyről Hajdúböszörmény Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, minden év szeptember 30. napjáig.  
 
A pályázatok benyújtásának helye:  
Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Tanulmányi Osztály, 4220 
Hajdúböszörmény, Désány István u. 1-9. 
 
A pályázat benyújtásához szükséges iratok:  

- hallgatói jogviszony igazolás félévenként 

- hajdúböszörményi állandó lakhely igazolása (lakcímkártya másolata) 

- tanulmányi átlageredményről (lezárt félévben megszerzett kreditszámról) szóló igazolás a két 
utolsó lezárt félévre vonatkozóan 

- szándéknyilatkozat diplomaszerzést követő hajdúböszörményi munkavállalásról  

- az elbírálásnál előnyt élvező tevékenységekről, eredményekről egyetemi oktató által adott 
ajánlás, igazolás. 

 

                                                
11 Módosította a 30/2016.(VII.04.) Önk. rendelet. Hatályos 2016. július 05. napjától. 
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A pályázati adatlap letölthető Hajdúböszörmény Város internetes honlapjáról: 
www.hajduboszormeny.hu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hajduboszormeny.hu/
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2. melléklet a 25/2009. (V.29.) rendelethez12  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
DR. KOVÁCS GYÖRGY ÖSZTÖNDÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA 

 
Az ösztöndíj célja 
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata pályázatot hirdet a …./….. tanévben a Debreceni Egyetem 
Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karával hallgatói jogviszonyban álló óvodapedagógus szakos 
nappali tagozatos hallgatója részére. 
 
Az ösztöndíj összege:  
Havi 20.000,- Ft, mely  ….. szeptemberétől egy tanulmányi évre nyerhető el és szeptember 1. napjától 
január 31. napjáig; illetve február 1. napjától június 30. napjáig 10 hónapon át kerül folyósításra. Az 
ösztöndíjban részesülő hallgatóval Hajdúböszörmény Város Önkormányzata tanulmányi szerződést 
köt.  
 
Az ösztöndíj pályázati feltételei:  

■ a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karának óvodapedagógus szakos 
nappali tagozatos hallgatója 

■ kiemelkedő tanulmányi eredmény (tanulmányi átlaga 4,51 feletti) 

■ kiemelkedő óvodapedagógus gyakorlati teljesítmény, szakmai, tudományos tevékenység 

■ a hallgató nyilatkozata arról, hogy a diploma megszerzését követően Hajdúböszörményben 
kíván elsődlegesen elhelyezkedni. 

A pályázat elbírálásánál elsőbbséget élvez:  

■ a pályázati feltételekben meghatározottak mellett a tanulmányi versenyen, sport-, művészeti 
vagy kulturális területen elért kiemelkedő teljesítmény, kutatómunkában való részvétel, 
tudományos publikáció 

A pályázat benyújtásának határideje: ….év június 30. napja. A mellékletek nélkül benyújtott pályázat 
érvénytelen, hiánypótlásra nincs lehetőség. 
A pályázat elbírálásának módja, határideje:  
A beérkezett pályázatokat a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar rangsorolja és 
javaslatot tesz a Képviselő-testület részére, minden év augusztus 30. napjáig. 
A javaslat figyelembevételével az ösztöndíjban részesülő személyről Hajdúböszörmény Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, minden év szeptember 30. napjáig.  
A pályázatok benyújtásának helye:  
Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Tanulmányi Osztály, 4220 
Hajdúböszörmény, Désány István u. 1-9. 
 
A pályázat benyújtásához szükséges iratok:  

- hallgatói jogviszony igazolás félévenként 

- tanulmányi átlageredményről (lezárt félévben megszerzett kreditszámról) szóló igazolás a két 
utolsó lezárt félévre vonatkozóan 

- kiemelkedő gyakorlati teljesítményről igazolás (tereptanári vélemény) 

- szándéknyilatkozat diplomaszerzést követő hajdúböszörményi munkavállalásról  

- az elbírálásnál előnyt élvező tevékenységekről, eredményekről egyetemi oktató által adott 
ajánlás, igazolás. 

A pályázati adatlap letölthető Hajdúböszörmény Város internetes honlapjáról: 
www.hajduboszormeny.hu 

  

 

                                                
12 Módosította a 30/2016.(VII.04.) Önk. rendelet. Hatályos 2016. július 05. napjától. 

http://www.hajduboszormeny.hu/


 

 8 

3. melléklet a 25/2009. (V.29.) rendelethez13 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

Kertész László Ösztöndíj  
igényléséhez  

(Nyomtatott betűvel kérjük kitölteni)  
 

 

Pályázó neve: ___________________________Leánykori neve_______________________  

Szül. helye, ideje:______________________,_________év________________hó______nap  

Anyja neve:_________________________________________________________________  

Lakcíme, telefonszáma:________________________________________________________  

Adóazonosító jele:____________________________________________________________  

TAJ száma: _________________________________________________________________  

Amennyiben van, magánnyugdíjpénztár megnevezése: _____________________________  

Tagsági sz.: _____________________(vagy záradékolt belépési nyilatkozat fénymásolata)  

Pénzintézet, bankszámla száma, melyre a támogatás utalható:__________________________  

Előző két lezárt félévben elért tanulmányi átlag: ____________________________________  

 

 

Hajdúböszörmény, _______ év _____________________hónap _____nap  

 
 

_______________________  
pályázó aláírása  

 
 
A pályázati kérelem indoklása:  
 
 
 
Az adatlaphoz csatolni kell:  

- hallgatói jogviszony igazolás félévenként 

- hajdúböszörményi állandó lakhely igazolása (lakcímkártya másolata) 

- tanulmányi átlageredményről (lezárt félévben megszerzett kreditszámról) szóló igazolás a két 
utolsó lezárt félévre vonatkozóan szándéknyilatkozat diplomaszerzést követő 
hajdúböszörményi munkavállalásról  

- az elbírálásnál előnyt élvező tevékenységekről, eredményekről egyetemi oktató által adott 
ajánlás, igazolás. 

                                                
13 Módosította a 30/2016. (VII.04.) Önk. rendelet. Hatályos 2016. július 05. napjától. 
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   4. melléklet a 25/2009. (V.29.) rendelethez14 

 
PÁLYÁZATI ADATLAP  

Dr. Kovács György Ösztöndíj  
igényléséhez  

(Nyomtatott betűvel kérjük kitölteni)  
 

Pályázó neve: ____________________________Leánykori neve_______________________  

Szül. helye, ideje: ______________________,_________év________________hó______nap  

Anyja neve: _________________________________________________________________  

Lakcíme, telefonszáma: _______________________________________________________  

Adóazonosító jele: ___________________________________________________________  

TAJ száma: _________________________________________________________________  

Amennyiben van, magánnyugdíjpénztár megnevezése: _____________________________  

Tagsági sz.: _____________________(vagy záradékolt belépési nyilatkozat fénymásolata)  

Pénzintézet, bankszámla száma, melyre a támogatás utalható: _________________________  

Előző két lezárt félévben elért tanulmányi átlag: ____________________________________  

 

 

Hajdúböszörmény, _______ év _____________________hónap _____nap  

 
 

_______________________  
pályázó aláírása  

 
 
A pályázati kérelem indoklása:  
 
 
 
 
Az adatlaphoz csatolni kell:  

- hallgatói jogviszony igazolás félévenként 

- tanulmányi átlageredményről (lezárt félévben megszerzett kreditszámról) szóló igazolás a két 
utolsó lezárt félévre vonatkozóan 

- szándéknyilatkozat diplomaszerzést követő hajdúböszörményi munkavállalásról  

- kiemelkedő gyakorlati teljesítményről igazolás (tereptanári vélemény) 

- szándéknyilatkozat diplomaszerzést követő hajdúböszörményi munkavállalásról  

- az elbírálásnál előnyt élvező tevékenységekről, eredményekről egyetemi oktató által adott 
ajánlás, igazolás. 

                                                
14 Módosította a 30/2016. (VII.04.). rendelet. Hatályos 2016. július 05. napjától. 
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                5. melléklet a 25/2009. (V.29.) 

rendelethez15 

 

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ-SZERZŐDÉS 
 
 

amely létrejött egyrészről Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, képviseli: Kiss Attila polgármester 
/4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. szám/  (továbbiakban Támogató),  
 
másrészről a Hajdúböszörmény Város Önkormányzata által alapított ………………….. Ösztöndíj 
……/…... tanévi pályázatán ösztöndíjat nyert ………………………. (született: 
………………………….., anyja neve: …………………….) 4220 Hajdúböszörmény, 
………………………………….. szám alatti lakos (továbbiakban: Támogatott), a Debreceni Egyetem 
Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar (továbbiakban: DE GYFK) hallgatója között az alulírott helyen 
és napon az alábbiak szerint:  
 
1. Megállapodás tárgya 
 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata ……./…….. tanév őszi félévétől kezdődően, 10 hónap 
időtartamra 20.000,- Ft/hó, azaz Húszezer forint / hó összegű ösztöndíjjal kívánja támogatni a 
Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karával hallgatói jogviszonyban álló 
…………………….. tanulmányait, aki ezen ösztöndíjat pályázat útján elnyerte.  

 
2. Az ösztöndíj folyósításának időtartama:  
  
 Egy tanév (10 hónap) ……….. év szeptember - ……….. év június  
 
3. Felek jogai és kötelezettségei 

 
a)  A Támogató vállalja, hogy az ösztöndíj összegét a Támogatott által megjelölt bankszámlára havi 

részletekben a tárgyhó 15. napjáig átutalja, a likviditási helyzet függvényében.  
 A támogatott számláját vezető bank megnevezése……………………………….. és a hallgató 

bankszámlaszáma: ………………………………………. 
 
b)  A Támogatott hallgató kötelezi magát arra, hogy a ……./……. tanév őszi félévére történő 

beiratkozást követően, legkésőbb ……. szeptember 30. napjáig a DE GYFK Tanulmányi 
Osztálya által kiállított iskolalátogatási igazolást – amelyen a Tanulmányi Osztály a lezárt félévre 
vonatkozó tanulmányi átlagot is igazolja – Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Jogi és 
Igazgatási Osztálya részére eljuttatja.  

 
4. Az ösztöndíj folyósításának megszüntetése 
 

A Támogató az ösztöndíj folyósítását megszünteti:  
a)  Amennyiben a hallgató tanulmányi eredménye jó (4,51) átlag alá csökken. 
b) Amennyiben a hallgató a szerződést felmondja. 
c) A Támogató az ösztöndíj folyósítását megszünteti a félévismétlés, évhalasztás, valamint az 

intézményváltoztatás eseteiben is.  
 
 

 

                                                
15 Módosította a 30/2016. (VII.04.) Önk. rendelet. Hatályos 2016. július 05. napjától. 



 

 11 

5. Visszafizetési kötelezettség:  
 
a)  Amennyiben a hallgató a meghatározott feltételeket nem teljesíti, a támogatott köteles a részére 

folyósított ösztöndíj összegét egy összegben a támogató részére egy éven belül, de legkésőbb a 
hallgatói jogviszony megszűnését követő 12. hónap utolsó napjáig visszafizetni. 

 
b)  Amennyiben a hallgató tanulmányi eredménye a 3.51 átlag alá csökken, és az ösztöndíj 

folyósítása ennek alapján szűnik meg, a tanulmányi átlag hivatalos bejegyzését követő 3. hónap 
utolsó napjáig a támogatás teljes összegét egy összegben köteles visszafizetni. 

 
6. A szerződést érintő egyéb feltételek:  

 
a) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 
 
b) Szerződő felek a tanulmányi szerződésből származó vitás ügyeiket megkísérlik békés úton 

rendezni, ennek meghiúsulás esetén a felek kikötik a Hajdúböszörményi Járásbíróság 
kizárólagos illetékességét.  

 
 
A felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag aláírják. E szerződés 5 eredeti példányban készült, amely példányonként … 
sorszámozott oldalt tartalmaz.  
 
 
 
Hajdúböszörmény, ………………………… 
 
 
 
 
 
     …………………………………                                          ……………………………… 
           Támogató       Támogatott 
 
 

 

 

 


