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Valamennyi Kar
tanulmányi és gazdas ági osztá|yv ezetőie,
akatiHÖK elnökök'
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részére

Tisztelt Kollégák!

A hallgatói kifizetések el1árástendjéóI szőLő 2/2013. (,ÍV.12.) rektoi utasítás 4. s. (2) bekezdése szennt a
Rektoi Hivatal oktatási lgazgatőság a tőwényt hatándők betartásával a halLgatói kifizetések féléves
ütemtervét, ahatándők, és a számfeitési napok pontos megjelölésével a folyamatban érintett személyek részére
kötlevél formában a szotgakniidőszak első napjáig teszikőzzé.

Ezuton tájékoztatorn, hogy a2014/20L5. tanév őszi Íélévében a hallgatói kifizetések ütemezése az a|ábbiak
szerint alakul:

tsztöndíi kifizetési üsták
engedélyezési és beküldési határide|e

Számfeitési nap Yárható utalási nap

Notmatív doktod ösztöndíj ak
201'4. szeptembet 1,2. péntek

201'4. szeptembet 1ó. kedd
20L4. szeptembet 18.

csütötök

2074. szeptembet 30. kedd 201,4. oktőbet 7. kedd 201'4. oktőbet 10. péntek

201,4' oktőber 29. szetda 2014. november 5. szerda 201'4. november 10. hétfő

2014. november 27 . csütörtök 2014. decembet 4. csütöttök 201.4. december 10. szerdz

2074. december 77. szerda 201'5. ianuát 6. kedd 201'5. tanuár 9' péntek

Doktori és egyéb ösztöndíjak
201'5. ian:ufu 29. csütöttök

201'5. febtaár 4. szerda 2015. február 10. kedd

Az ösztöndtj ktítzetési listákat a tÍ penzug,V@Íekthiv.elte.hu e.mail címre kérem eljuttatni, legkésóbb a

beküldési hatándő napján 1,6 őáig. Az alatrt előlapok vagy azok szkennelt vá|tozatának beküldését szintén a

jelzetthatandőtg kell megtenni. Felhívom szíves figyelmét, hogy az a kifizetési hsta az adott hónapban nem

kerül tögzítéste,
- amely határjdő után keriil bekiildéste,
_ ame|yhez taftoző aláttt eIőIap vagy annak szkennelt váItozata nem érkezik meghatáridőre,
- amely esetén az előIap és ahozzá tattoző kifizetési lista között eltérés mutatkozik.

Felhívom szíves figyelmét zttaís, hogy a fent meghatárczott időpontokon kívül csak tendkívüli, különösen

indokolt esetben keriilhet sor hallgatói kif,zetéste.
Az ete vonatkoző kételmet, a tetvezett kifizetést megelőzően legalább 8 munkanappal a mellékelt kérelem

kitöltésével, ltásban kellbenyujtani a Rektod Hivatal oktatási Igazgatőságra.

Budapest, 2014. szeptembet 1.
Üdvözlettel:

X 1056 Budapest, Szerb utca 2l-23. E (l) 411-6725; Fax: (1) 411-6712; fotitkar@ludens. elte.hu

Kérem' esetleges válaszlevelében a fenti iktatószámra hivatkomi szíveskedjék.


