Az SZMSZ III.2. számú melléklete :
„38. § (1) A teljesítménylapú ösztöndíjakat, a rendszeres szociális ösztöndíjat, a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi részét, a külföldi hallgatók miniszteri özöndíját, az
alaptámogatást, a doktorandusz ösztöndíjat és az egyéb ösztöndíjak rendszeres havi összegét a
tanulmányi félévek első hónapjának kivételével - minden hónap 10. napjáig folyósítani kell a hallgató
számára.
(2) A szeptember hónapra esedékes összegeket október 10. napjáig, a február hónapra esedékes
összegeket március 10. napjáig.
(3) A pénzbeli támogatások kifizetése a hallgató által megadott bankszámlára átutalással történik. Az
intézmény a juttatások utalásának elmaradása esetén nem tartozik felelősséggel, ha a hallgató nem
jelentette be bankszámlaszámát, illetve annak változását.
(4) Az (1) bekezdésben rögzített határidő betartása érdekében a Karok - az érintettek bevonásával –
ügyrendet készítenek a juttatások számfejtésének menetéről, módjáról és minden tanév elején,
legkésőbb szeptember 30-ig leadják azt a Gazdasági Igazgatónak. Annak érdekében, hogy az utalások
határidőben megtörténjenek, a karokról érkező adatokat legkésőbb minden hó 5-ig el kell juttatni a
Gazdasági Hivatalba. A határidő lejárta után érkező adatok alapján a Gazdasági Hivatal csak a
következő hónapokban utal.
(5) Abban az esetben, ha a hallgató részére bármely okból téves átutalásra kerül sor, azt a hallgató
köteles annak észlelésekor azonnal, de legkésőbb a Gazdasági Hivatal által történő felszólítást
követően 8 napon belül teljes egészében visszafizetni. Amennyiben a hallgató a visszafizetést
határidőben nem teljesíti, a jogosulatlanul nála tartott összeg után az intézményt a Ptk. szerinti
késedelmi kamat illeti meg, valamint a hallgató a következő félévre nem iratkozhat be, valamint
tanulmányai alatt a továbbiakban semmiféle támogatásban nem részesülhet.”

„5. § Téves juttatás-, illetve fizetési kötelezettség megállapítás miatt, továbbá a pályázati úton
elnyerhető támogatás esetében a határozattal szemben a hallgató a közléstől, illetve
tudomásszerzéstől számított 8 napon belül fellebbezéssel élhet a Kar vezetőjénél.
A hallgatónak joga van továbbá a Kar vezetőjének döntése, intézkedése vagy mulasztása
(továbbiakban: döntés) ellen a hallgatói jogviszonyára vonatkozó rendelkezések megsértésére
hivatkozással, jogorvoslati kérelemmel élni a hallgatói jogorvoslat rendjéről szóló szabályzat
szerint.(SZMSZ III.3.sz.melléklet .)
A fellebbezéshez csatolni kell a megtámadott határozatot, illetve a kérelemben foglaltakat
alátámasztó dokumentumokat.”

