81/B/2019. (VIII.29.) számú szenátusi határozat melléklete

1. §
A Semmelweis Egyetem SZMSZ III. 4. rész (Térítési és Juttatási Szabályzat) (a továbbiakban:
TJSZ) 22/B. § (5) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[(5) Térítési díj kérhető a hallgatóktól a következő szolgáltatásokért:]
„d) a tantervben előírt tantárgyakon és kreditszámon felül az oklevél megszerzéséhez szükséges
kreditszám tíz százalékát meghaladó mértékben felvett tantárgyak felvételéért, mely
kreditszámba, illetve tantárgyakba nem értendő bele a kreditelismerés alapján befogadott
tantárgy, a tudományos diákköri munka végzését, demonstrátori tevékenységet, klinikai
munkát magában foglaló tantárgy, valamint a Semmelweis250 Nyári Egyetemhez kapcsolódó
tantárgy.”
2. §
(1) A TJSZ 24/B. § (2) bekezdése helyébe az alábbi lép:
„(2) A hallgatók a TJSZ III.4.-8. mellékletében meghatározott esetekben az ott
meghatározott díjak és térítések megfizetésére kötelesek.”
(2) Hatályát veszíti a TJSZ 24/B. § (3) bekezdése.
3. §
(1) A TJSZ 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A Bókay János Ösztöndíjat és a Schöpf-Merei Ágost Ösztöndíjat a magyar állami
ösztöndíjjal támogatott és a magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgatók részére
ugyanolyan arányban kell megállapítani.”
(2) A TJSZ az 5. §-t követően kiegészül az alábbi 5/A-5/B. §-okkal:
„5/A. § [Egyes egyetemi ösztöndíjak elnevezése]
(1) Az Egyetemen a tanulmányi ösztöndíj jogcímen kifizetett juttatás a Semmelweis
Egyetem Bókay János Ösztöndíja.
(2) Az Egyetemen a rendszeres szociális ösztöndíj jogcímen kifizetett juttatás a
Semmelweis Egyetem Schöpf-Merei Ágost Ösztöndíja (általános ösztöndíjrész).
(3) Az Egyetemen alaptámogatás jogcímén kifizetett juttatás a Semmelweis Egyetem
Schöpf-Merei Ágost Ösztöndíja (első évesek kiemelt ösztöndíjrésze).
(4) Az Egyetemen intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj jogcímén
kifizetett juttatás:

a) a Semmelweis Egyetem Szentágothai János Ösztöndíja,
b) az Egészségtudományi Tudományos, Szakmai, Közéleti Ösztöndíj,
c) a Semmelweis Egyetem Csík Ferenc Sportösztöndíja.
5/B. § [A hallgatói juttatások kifizetésével kapcsolatos egyes hatásköri és eljárási szabályok]
(1) Az egyetemi szinten egységesen kezelt ösztöndíjak esetén a kötelezettségvállaló az
oktatási rektorhelyettes, pénzügyi ellenjegyző az Oktatási Hálózatirányítási
Igazgatóságot vezető igazgató.
(2) A 8. § (5)-(8) bekezdés szerinti ösztöndíjak esetén a kötelezettségvállaló a dékán,
pénzügyi ellenjegyző a kari gazdasági igazgató.
(3) A Kontrolling Igazgatóság a hallgatói juttatások fedezetét az erre szolgáló központi
kereten vagy kereteken tartja nyilván, és erről szükség esetén, az oktatási rektorhelyettes
döntése alapján csoportosítja át a 8. § (5)-(8) bekezdés szerinti ösztöndíjak fedezetéül
szolgáló összeget az erre szolgáló, kari szintű keretekre.
(4) A megítélt juttatásokról a döntéshozatalra jogosult a szükséges adatok megküldésével
tájékoztatja a kötelezettségvállalót. A kötelezettségvállalást követően a juttatások
kifizetéséről az Oktatásigazgatási Hivatal, illetve a tanulmányi osztályok
gondoskodnak.”
(3) A TJSZ 7-7/A. §-ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„7. § [A Semmelweis Egyetem Bókay János Ösztöndíja]
(1) A Semmelweis Egyetem Bókay János Ösztöndíjában (e szakaszban a továbbiakban:
Bókay Ösztöndíj) az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben,
egységes osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók
részesülhetnek tanulmányi eredményük alapján.
(2) A Bókay Ösztöndíjat az egyetem pénzbeli juttatásként fizeti ki minden hónap 10.
napjáig. Az adott félév első két hónapjára eső ösztöndíjat lehetőség szerint a félév
harmadik hetének végéig, de legkésőbb a félév 2. hónapjának 10. napjáig kerül fizeti ki
az egyetem.
(3) A Bókay Ösztöndíj egy félévre vonatkozóan kerül megítélésre. Ha az
ösztöndíjjogosultság, -fokozat, illetve összeg megállapítását követően módosításra
kerülnek a hallgató előző félévre vonatkozó tanulmányi mutatószámai, az előzőeket az
új mutatónak megfelelően módosítani kell. Az összeg növelése esetén a különbözetet a
hallgató javára egy összegben kell kifizetni, az összeg csökkentése esetén vagy a még
ki nem utalt összegeket arányosan vagy az utolsó havi összegeket egy összegben kell
csökkenteni.
(4) Amennyiben a hallgató további (párhuzamos) jogviszonnyal rendelkezik, a Bókay
Ösztöndíjra való jogosultságot mind az első, mind a további alapképzési, mesterképzési
szakon elért tanulmányi eredménye alapján is meg kell állapítani.
(5) A Bókay Ösztöndíj odaítéléséhez a hallgatókat homogén hallgatói csoportokba kell
sorolni a hallgatók tanulmányi teljesítmények összehasonlítható értékeléséhez. A

besorolás egy adott félévre szól. Az ösztöníj adott homogén hallgatói csoportban azonos
minőségű és mennyiségű tanulmányi teljesítmény elérésekor azonos mértékben jár.
(6) Az egyetemre felvételt nyert hallgató a beiratkozását követő első képzési időszakban
Bókay Ösztöndíjban nem részesülhet. Az átvételre került hallgató legfeljebb a bronz
fokozatú és annak megfelelő összegű ösztöndíjban részesülhet, egyebekben a
jogosultságot úgy kell megállapítani, mint ha tanulmányi eredményét az egyetemen,
illetve az adott képzésben érte volna el.
(7) Bókay Ösztöndíjban az egyetem (1) bekezdés szerinti hallgatóinak legfeljebb 50 %-a
részesíthető.
7/A. § [A Semmelweis Egyetem Bókay János Ösztöndíjának odaítélése, az összeg
megállapítása]
(1) A Bókay Ösztöndíj odaítélésének alapja a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag. A
kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag meghatározásánál a felvett, de nem teljesített
tárgy érdemjegyét elégtelennek kell tekinteni.
(2) A Bókay Ösztöndíj az alábbi fokozatokban nyerhető el:
a) gyémánt fokozat,
b) arany fokozat,
c) ezüst fokozat,
d) bronz fokozat,
e) részleges ösztöndíj.
(3) Minden félév második hónapjának végéig az oktatási rektorhelyettes homogén hallgatói
csoportonként megállapítja a (2) bekezdés a)-d) fokozatú ösztöndíjak elnyeréséhez
várhatóan szükséges tanulmányiátlag-értékeket (továbbiakban: előzetes határértékét),
és erről tájékoztatja a hallgatókat.
(4) Az előzetes határértékek megállapítását úgy kell elvégezni, hogy becsülten – különösen
a korábbi évek tanulmányi eredményeire figyelemmel – a hallgatók
a) legfeljebb 1/40 része érje el a gyémánt fokozat,
b) legalább 4/40 része érje el az arany fokozat,
c) legalább 9/40 része érje el az ezüst fokozat,
d) legalább 17/40 része érje el a bronz fokozat
előzetes határértékét.
(5) Az egyes előzetes határértékek értékét elérő hallgatók száma alapján a félév lezárultát
követően az oktatási rektorhelyettes az előzetes határérték módosításával megállapítja
a (2) bekezdés a)-d) fokozatú ösztöndíjak elnyeréséhez szükséges végső
tanulmányiátlag-értékeket (a továbbiakban: végleges határértékek), ennek hiányában a
végleges határérték megegyezik az előzetes határértékkel. Törekedni kell arra, hogy a
végleges határérték csak kivételesen indokolt esetben legyen magasabb az előzetes
határértéknél. Az előzetes határértéknél magasabb végleges határértéket kell
megállapítani a homogén hallgatói csoportok egy részében vagy mindegyikében, ha ez
a 7. § (7) bekezdésben meghatározott feltétel teljesítése csak így biztosítható.

(6) A Bókay Ösztöndíj (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti fokozatában az részesül, aki a
megelőző félévben az adott fokozathoz tartozó végleges határétéket elérte, de az eggyel
magasabb fokozat végleges határétékét nem érte el, és legalább 24 kreditet felvett.
(7) A Bókay Ösztöndíj részleges fokozatában részesül, aki legalább az arany fokozathoz
tartozó végleges határértéket elérte, és 12 és 23 közötti kreditet vett fel, továbbá aki az
ezüst fokozat végleges határétékét elérte, és 18 és 23 közötti kreditet vett fel.
(8) Az első hónapra eső havi ösztöndíj mértékét az előzetes határértékek alapján is meg
lehet állapítani, mely esetben a fennmaradó hónapokra eső összegeket szükség esetén a
végleges határértékek alapján módosítani kell.
(9) Az ösztöndíj mértékét az egyes fokozatokban, és a felvett kreditszám függvényében a
III.4. - 5. melléklet tartalmazza.
(10)
Indokolt esetben, különösen ha az adott homogén hallgatói csoportban 5,00-os
tanulmányi átlagot elérő hallgatók száma meghaladja a (4) bekezdés a) pont szerinti
arányt, a gyémánt fokozat ösztöndíj összege a (9) bekezdés szerintinél alacsonyabban,
de legalább az arany fokozathoz tartozó összeget megahaldó mértékben is
meghatározhatja az oktatási rektorhelyettes.
(11)
Az előzetes és a végleges határétékek, valamint az ösztöndíj-jogosultság
megállapításához a tanulmányi osztályok szükség esetén adatot szolgáltatnak az
Oktatásigazgatási Hivatal részére, amely az oktatási rektorhelyettes döntéshozatalát
előkészíti.
(12)
Az általános szabályoktól eltérően az ÁOK VI. évfolyam tavaszi félévére
bejelentkezett hallgatók Bókay Ösztöndíjra való jogosultságának és az ösztöndíj
összegének a meghatározása a teljes tanulmányi időre számított (kumulált), kreditekkel
súlyozott tanulmányi átlag alapján történik. Nem részesülhet Bókay Ösztöndíjban az a
hallgató, aki a VI. évfolyam 1. illetve 2. félévére nem első alkalommal jelentkezett be.
(4) A TJSZ 7/B. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A hallgatókat minden tavaszi félévben, a tavaszi félévben folyosítandó Bókay Ösztöndíj
meghatározása során kell homogén hallgatói csoportokba sorolni. Az őszi félévben
folyósítandó Bókay Ösztöndíj vonatkozásában a hallgató ugyanabba a homogén hallgatói
csoportba tartozik, mint amelyikbe a tavaszi félévben tartozott vagy tartozott volna.”
(5) TJSZ 8. §-ának címe helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8. § [A Semmelweis Egyetem Szentágothai János Ösztöndíja és az Egészségtudományi
Tudományos, Szakmai, Közéleti Ösztöndíj]”
(6) A TJSZ 8. §
a) (2) bekezdésében az „intézményi szakmai, tudományos, közéleti ösztöndíjat”
szöveg helyébe a „Semmelweis Egyetem Szentágothai János Ösztöndíját (e szakaszban a
továbbiakban: Ösztöndíj) szöveg lép,
b) (3) bekezdésében az „A közéleti ösztöndíjra” szöveg helyébe az „Az Ösztöndíjra”,
az „a közéleti ösztöndíjpályázatok” szöveg helyébe az „az Ösztöndíjra beadott pályázatok”
szöveg lép,

c) (4) bekezdésében az „A közéleti ösztöndíj jogcímen” szöveg helyébe az „A (3)
bekezdés alapján” szöveg, a „Közéleti ösztöndíjra” szöveg helyébe az „Ezekre” szöveg lép,
d) (5) bekezdésében a „tudományos ösztöndíjban részesíthető” szöveg helyébe az „is
Ösztöndíjban részesíthető további” szöveg lép,
e) a (6) bekezdésben a „dönt.” szöveg helyébe a „dönt (Egészségtudományi
Tudományos, Szakmai, Közéleti Ösztöndíj).” szöveg lép,
f) a (7) bekezdésben az „a szakmai, illetve tudományos ösztöndíjban” szöveg helyébe
az „az Ösztöndíjban” szöveg lép,
g) a (8) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A
Fogorvostudományi Karon Ösztöndíjat kaphat a Kar azon hallgatója, aki az alábbiakban
részletezett szakmai elismerések valamelyikének az adott tanévben eleget tett, és a kiírt
pályázati szabályoknak is megfelelt:”
h) a (8) bekezdésben a „leadandó.” szöveg helyébe a „leadandó. Erre a célra
fordítandó minden tavaszi szemeszterben legfeljebb 300 ezer Forint összeg.” szöveg lép.
(7) A TJSZ 8. §-a kiegészül a következő (9) bekezdéssel:
„(9) A (3), illetve az (5)-(8) bekezdésben meghatározott juttatások közül egy hallgató több
juttatásban is részesülhet.”
(8) A TJSZ kiegészül az alábbi 8/A. §-sal:
„8/A. § [A Semmelweis Egyetem Csík Ferenc Sportösztöndíja]
(1) A Semmelweis Egyetem Csík Ferenc Sportösztöndíjban (továbbiakban Csík
Ösztöndíj) a kiemelkedő sporttevékenységet végző, valamint a sporttevékenységet
szervező hallgató részesülhet.
(2) Az ösztöndíjban azok a hallgatók részesülhetnek, akik az aktuális ösztöndíj kiírásban
meghatározott esetleges tanulmányi követelményeken túl rendszeresen részt vállalnak
az Egyetem sportéletében, népszerűsítésében.
(3) Az ösztöndíjra azok a hallgatók pályázhatnak, akik
a) élsportolói kategóriában azon olimpiai spotágakban versenyzők, akik sportáguk
legmagasabb osztályában szerepelnek, (kosárlabda: NBI/A; röplabda: Extra liga;
kézilabda: NBI; labdarúgás: NBI; atlétika: válogatott; tenisz: NBI; asztalitenisz:
NBI; jégkorong: NBI; cselgáncs: OBI; sakk: NBI, tollaslabda: NBI; futsal: NBI
stb.) illetve egyéni sportág esetében világversenyeken, vagy korosztályos
válogatottban versenyeznek, vagy az adott sportág Országos Bajnokságán 1-3
helyezést értek el,
b) sportszervezési kategóriában azok, akik részt vesznek az egyetemi hallgatók
számára az egyetem illetékes szervezeti egységeivel együttműködve az egyetemi
sportélet, sportlehetőségek szervezésében,
(4) Az ösztöndíj legfeljebb egy tanévre szól, havi mértéke élsportolói kategóriában
legfeljebb 120 ezer forint, sportszervezési kategóriában legfeljebb 45 ezer Forint. A
pályázatok elbírálását a TSK készíti elő, a döntést – különösen az Ösztöndíjat elnyerők

számának és az egyes összegeknek a megállapítása tekintetében a rendelkezésre álló
összegre tekintettel kell meghozni.
(5) Az ösztöndíjak odaítélése pályázat alapján történik. A pályázatokat az oktatási
rektorhelyettes írja ki. Egy adott félévben sor kerülhet csak az egyik kategória
meghirdetésére, továbbá a pályázat kiírása mellőzhető is. A pályázatok benyújtási
határideje legalább 10 nap. A pályázat formai követelményét és a pályázathoz
csatolandó igazolásokat, mellékleteket, a pályázat elbírálásának további, részletes
feltételeit a pályázati kiírásban kell meghatározni. A pályázati kiírást az egyetem
honlapján kell közzétenni.
(6) Amennyiben az ösztöndíjat elnyert hallgató jogviszonya úgy változik meg, hogy az
ösztöndíjra már nem jogosult, illetve a hallgatói jogviszonya szünetel vagy megszűnt,
vagy az ösztöndíja alapjául szolgáló tevékenységét az ösztöndíj- folyósításának
időtartama alatt megszünteti, a változás tényéről és indokairól, azok esetleges
bizonyítékairól 8 napon belül köteles a döntést hozót értesíteni. A bejelentéssel
kapcsolatban szükség esetén a hallgatót meg lehet hallgatni, és dönteni lehet az
ösztöndíj továbbfolyósításáról, megvonásáról vagy összegének módosításáról.
(9) A TJSZ 9. § (5) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ac) első fokon eljáró szervként dönt a Schöpf-Merei Ágost Ösztöndíj odaítélésről és
összegének megállapításáról,”
(10) A TJSZ 9. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ab) az aa) pont hatálya alá nem tartozó, de a Semmelweis Egyetem Schöpf-Merei Ágost
Ösztöndíja elnyerésére pályázó hallgatók esetében adott év augusztus-októberében,
(11) A TJSZ 10. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
10. § [Semmelweis Egyetem Schöpf-Merei Ágost Ösztöndíja (első évesek kiemelt
ösztöndíjrésze)]
(1) A Semmelweis Egyetem Schöpf-Merei Ágost Ösztöndíjának első évesek kiemelt
ösztöndíjrészében az adott képzési szinten első alkalommal államilag támogatott
teljes idejű képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy, az első aktív félévében a
Semmelweis Egyetem Schöpf-Merei Ágost Ösztöndíjának általános pályázati
határidejével megegyező határidőig leadott kérelmére részesülhet, amennyiben
kérelmezte szociális helyzetének megítélését, és a SZEB döntése alapján a szociális
helyzetét jellemző pontszáma elérte a SZEB által a Semmelweis Egyetem SchöpfMerei Ágost Ösztöndíja feltételeként meghatározott ponthatárt (rendszeres szociális
ösztöndíjra jogosult), valamint a 10 százalékos vagy a 20 százalékos rászorultsági
csoportok valamelyikébe került besorolásra. Ha a jogosult hallgató a Schöpf-Merei
Ágost Ösztöndíjra pályázik, úgy kell tekinteni, hogy annak valamennyi
ösztöndíjrészére pályázik.
(2) Az ösztöndíjrész összege
a) teljes idejű alapképzésben, egységes osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási
szakképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy esetén a hallgatói normatíva
50%-a,

b) teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy esetén a hallgatói
normatíva 75%-a.
(3) Az ösztöndíjrész odaítéléséről a SZEB a Semmelweis Egyetem Schöpf-Merei Ágost
Ösztöndíjára beadott pályázatok elbírálásának keretében dönt.
(4) Az ösztöndíjrész kifizetése pénzbeni juttatásként, havi részletekben egy félév
időtartam alatt történik minden hónap 10. napjáig, amely során az első két hónapra eső
rész kifizetése egy összegben, a félév második hónapjának 10. napjáig történik.”
(12) A TJSZ 11. § címe és (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„11. § [Semmelweis Egyetem Schöpf-Merei Ágost Ösztöndíja (általános ösztöndíjrész) és a
rendkívüli szociális ösztöndíj]
(1) A Semmelweis Egyetem Schöpf-Merei Ágost Ösztöndíjában és a rendkívüli
szociális ösztöndíjban a Kormányrendelet 2. § (1) g) pontja alapján meghatározott, a
szociális juttatásokra jogosult hallgató részesülhet támogatásban.
(2) A Semmelweis Egyetem Schöpf-Merei Ágost Ösztöndíja félévente, a hallgató
szociális helyzete alapján egy tanulmányi félévre megítélt, pályázat útján elnyerhető
juttatás. Aki a 10. § szerinti juttatásra nem jogosult, annak kizárólag az általános
ösztöndíjrészt kell megítélni.
(3) A Semmelweis Egyetem Schöpf-Merei Ágost Ösztöndíjat pénzbeli juttatásként
minden hónap 10. napjáig kell folyósítani. Ettől eltérően az első két hónapra eső részt
a félév második hónapja 10. napjáig egy összegben is ki lehet kifizetni.”
(13) A TJSZ 11. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Az Ösztöndíj általános ösztöndíjrésze havi összegének mértéke nem lehet
alacsonyabb, mint az odaítéléskor érvényes hallgatói normatíva”
(14) A TJSZ 11/A. §
a) címében a „rendszeres szociális ösztöndíj” szöveg helyébe az „Semmelweis
Egyetem Schöpf-Merei Ágost Ösztöndíjának” szöveg,
b) (1) és (2) bekezdésében az „a rendszeres szociális ösztöndíj” szöveg helyébe az „az
Ösztöndíj” szöveg,
c) (8) bekezdésében az „A hallgató rendszeres szociális ösztöndíjának” és (9)
bekezdésében az „a rendszeres szociális ösztöndíj” szöveg helyébe az „Az Ösztöndíj” szöveg
lép.
(15) A TJSZ 13/D. §-a kiegészül az alábbi (10a) bekezdéssel:
„(10a) Az Első éves hallgatók esetén a tanulmányi teljesítmény szerinti rangsort az egyetemi
felvételi eljárás során elért felvételi pontszám alapján kell felállítani.”
(16) A TJSZ 25. §-a kiegészül az alábbi (20)-(24) bekezdésekkel:
(20) A Semmelweis Egyetem Schöpf-Merei Ágost Ösztöndíjával kapcsolatos
rendelkezéseket első alkalommal a 2020. évi tavaszi félévben kell alkalmazni, az azt

megelőző őszi félévben rendszeres szociális ösztöndíjra és az alaptámogatásra a 2019.
augusztus 1-jén hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.
(21) A Semmelweis Egyetem Bókay János Ösztöndíját az első alkalommal a 2020. évi
tavaszi félévben, a 2019. őszi félév tanulmányi eredményei alapján kell odaítélni és
kifizetni. A 2019. évi őszi félév során a tanulmányi ösztöndíjat a korábbi félévek
tanulmányi teljesítménye alapján a 2019. augusztus 1-jén hatályos rendelkezések szerint
kell odaítélni és kifizetni.
(22) A Semmelweis Egyetem Szentágothai János Ösztöndíjára vonatkozó rendelkezéseket
első alkalommal 2020. február 1-jétől kell alkalmazni.
(23) A Semmelweis Egyetem Csík Ferenc Sportösztöndíjat első alkalommal a 2020. évre
vonatkozóan kell adományozni, de az első pályázat lebonyolítására ezt megelőzően is
sor kerülhet.
(24) A TJSZ 81/B/2019. (VIII.29.) sz. szenátusi határozattal megállapított 13/§. (10a)
bekezdését a megállapításakor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
(17) A TJSZ kiegészül a határozat mellékletét képező III.4.-8. melléklettel.
(18) A TJSZ III.4.-5. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„ III.4. - 5. melléklet

A BÓKAY JÁNOS ÖSZTÖNDÍJ FOKOZATAI ÉS AZ ÖSZTÖNDÍJ
ÖSSZEGE
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tanulmányi átlag eléri…

1

”

C

2

felvett
kreditszám a gyémánt fokozat
határtértékét

3

24 kredit
vagy több

50 000 Ft

33 200 Ft

20 000 Ft

10 500 Ft

4

18-23
kredit

25 000 Ft

16 600 Ft

10 000 Ft

-

5

12-17
kredit

12 500 Ft

8 300 Ft

-

-

az arany fokozat
határértékét

az ezüst fokozat
határértékét

a bronz fokozat
határértékét

