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PREAMBULUM 

 

A Szegedi Tudományegyetem által létrehozott Nemzetközi Hallgatói Mobilitási Alap (továbbiakban: 

Alap) az ERASMUS ösztöndíjat elnyert hallgatók, illetve egyéb külföldi ösztöndíjas tanulmányúton 

vagy külföldi szakmai gyakorlaton résztvevő hallgatók kiegészítő támogatására szolgál. 

 

 

I. Általános rendelkezések 
 

A Szabályzat személyi hatálya 

 

1. A szabályzat hatálya kiterjed mindazon, a Szegedi Tudományegyetemen alap-, mester-, osztatlan 

képzésben, szakirányú továbbképzésben és doktori képzésben tanulmányokat folytató nappali, esti 

és levelező tagozatos magyar állampolgárságú hallgatókra, akik az adott tanévben az SZTE beirat-

kozott hallgatói és ERASMUS ill. egyéb részfinanszírozású külföldi ösztöndíjra (részképzésre), 

külföldi szakmai gyakorlatra elfogadott pályázattal rendelkeznek. 

 

 

II. Az Alap felosztása 
 

2. Az Alap teljes összegének 70%-a csakis és kizárólag az ERASMUS ösztöndíjat elnyert, azaz aláírt 

ERASMUS szerződéssel rendelkező hallgatók külön pályázati eljárás nélküli havi azonos összegű 

kiegészítő támogatására, míg 30%-a ERASMUS és más külföldi ösztöndíjas tanulmányutat vagy 

külföldi szakmai gyakorlatot részfinanszírozással elnyert hallgatók támogatására fordítható külön 

kari pályázati eljárások alapján. A támogatást a hallgatók magyar Forintban vehetik fel. Az Alap 

30%-ának felosztásánál a Kar Alaphoz történő hozzájárulásának mértéke az irányadó. A felosztás 

alapján a Karokra jutó keretösszegekről a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság legkésőbb október 

31. napjáig tájékoztatja a Kart és a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságát, valamint gondoskodik 

az összegek kari témaszámokra történő átvezetéséről legkésőbb november 30-ig.  

 

 

III. A pályázati eljárások rendje 
 

3. Az ERASMUS ösztöndíjat elnyert, már aláírt ERASMUS szerződéssel rendelkező hallgatók az 

Alap havi azonos összegű kiegészítő ösztöndíjára külön pályázati eljárás nélkül jogosultak. Az Alap 

kiegészítő ösztöndíjainak kifizetésére automatikusan, az ERASMUS ösztöndíjjal egyidejűleg kerül 

sor. A kifizetés feltétele az SZTE hallgatói mobilitási támogatási szerződés (2. sz. Melléklet: Tá-

mogatási szerződés) aláírása. 

 

4. A kari pályázatoknak a karok által kiírt pályázati feltételek és pályázati eljárás alapján ténylegesen 

kiválasztott és támogatásra javasolt egyéni hallgatói pályázatok összesítésén kell alapulniuk. A tá-

mogatások odaítélésének és felhasználásának rendjét a karok egyedileg szabályozzák, de a kari el-

fogadott szabályzatok nem tekinthetnek el azoktól a kötelező dokumentumoktól és igazolásoktól, 

melyek jelen szabályzat mellékleteit (1. sz. Melléklet: Mobilitási Pályázati Űrlap, 2. sz. Melléklet: 

Támogatási szerződés) képezik. Ezek hiányában a hallgatók részére támogatás nem folyósítható. 

 

IV. Jogorvoslati eljárás 

 

5. A pályázó a Kar döntése ellen a „Hallgatói felülbírálati kérelmek benyújtásának és elbírálásának 

rendjéről” szóló szabályzatban foglaltak szerint jogosult felülbírálati kérelemmel élni.  
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V. Támogatások kifizetése és elszámolása 

 
6. Az ERASMUS ösztöndíjasok kiegészítő ösztöndíjainak kifizetéséről és elszámolásáról a Nemzet-

közi Kapcsolatok Igazgatósága, az egyéb külföldi ösztöndíjakra és szakmai gyakorlatokra szóló 

hallgatói támogatások kifizetéséről és elszámolásáról  a karok kötelesek gondoskodni az SZTE 

Gazdálkodási Szabályzatának megfelelően. A mobilitási támogatások felhasználásáról minden kar-

nak beszámolási kötelezettsége van a nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettes felé. E kötelezett-

ségüknek az adott tanév végéig, de legkésőbb június 30-ig eleget kell tenniük.  

 

 

VI. Hallgatói elszámolási és visszafizetési kötelezettségek 
 

7. A hallgatók részéről a támogatások elszámolása a támogatási szerződésben foglalt feltételek teljesí-

tésével történik meg. A támogatási szerződésben foglaltak be nem tartása esetén a kedvezményezett 

hallgató a támogatási összeget teljes egészében köteles visszafizetni az egyetem számlájára az 

SZTE írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül. 

 

 

VII. Záró rendelkezések 
 

8. Jelen szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét az Egyetem Szenátusa a 

2013. év február hó 25. napján megtartott rendes ülésén, a 31/2013. számú szenátusi határozatával 

fogadta el. 

9. A szabályzat az Egyetemi Értesítőben történő közzététele napján lép hatályba. 

 

 

 

  Prof. Dr. Szabó Gábor s.k. 

  rektor 

 


