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Felhívás költségtérítéses/önköltséges hallgatóknak 

 

A 2019/2020. tanév II. félévére elektronikus kérelmet nyújthat be a költségtérítés/önköltség 

mérséklésére az a hallgató, aki az alábbi feltételeknek megfelel: 

 

1. Ha a hallgató kimerítette egy adott fokozat (oklevél) megszerzéséhez igénybe vehető 

támogatási időt, de féléveinek száma nem lépi túl a képzési idő plusz 3 félév limitet, 

kreditarányos csökkentést kérhet. A költségtérítési díj alapdíjból és kreditarányos 

részből áll. Az alapdíj a teljes költségtérítési díj 40 %-a, egy kredit költségtérítése a 

teljes költségtérítés 2 %-a. Amennyiben a hallgató mégsem fejezi be tanulmányait a 

képzési idő plusz 3 félév alatt, a következő félévekben már nem kaphat további 

kedvezményt. 

2. Ha a 2019. szeptember előtt tanulmányait megkezdő hallgató hallgatói jogviszonya 

megszűnt, de az adott képzésre felvételi eljárásban újra felvételt nyert önköltséges 

képzésre, kreditarányos csökkentést kérhet. A költségtérítési díj alapdíjból és 

kreditarányos részből áll. Az alapdíj a teljes költségtérítési díj 40 %-a, egy kredit 

költségtérítése a teljes költségtérítés 2 %-a. 

 

Nem részesülhet költségtérítési/önköltségi díj kedvezményben az a hallgató: 

 

1. Aki más intézményből került át a DE TTK-ra mindaddig, míg a karon 2 eredményes 

félévet le nem zárt. 

2. Államilag támogatott / állami ösztöndíjas képzésből nem megfelelő tanulmányi 

teljesítmény (tantárgyfelvételi lehetőségek számának kimerítése vagy átsorolás) miatt 

kerül költségtérítéses/önköltséges képzésbe addig, amíg költségtérítéses/önköltséges 

képzésben 2 aktív félévet le nem zárt. 

3. Aki kimerítette a támogatási időt és emiatt csak költségtérítéses/önköltséges 

finanszírozási formában folytathatja tanulmányait. Kivétel: féléveinek száma nem lépi 

túl a képzési idő plusz 3 félév limitet. 

4. Aki levelező tagozaton, párhuzamos vagy másoddiplomás képzésben vesz részt. 

 

A kérelem 2020. február 17. (hétfő) 8.00 órától tölthető fel elektronikusan a Neptunban:  

 

1. Támogatási időt kimerített hallgatóknak: 

Ügyintézés  Kérelmek menüpont - TT_Térítési díj-2019/20/2-TámIdő 

 

2. Visszajövő hallgatóknak: 

Ügyintézés  Kérelmek menüpont - TT_Térítési díj-2019/20/2-Visszajövő 

 

A kérelem feltöltésének határideje: 2020. február 21. (péntek) 12.00 óra 

 

A kérelmet feltöltött hallgató tudomásul veszi, hogy a pályázati határidőt követően 

tárgyakat nem tud felvenni, sem leadni a neptunban (külön kérelemmel sem), mivel az 

önköltségi díj a felvett kreditek alapján kerül kiszámításra! 



Az önköltséges képzésre felvételt nyert hallgató mentesül a költségtérítési díj megfizetése alól, 

ha az első aktív félévben kizárólag akkreditált tárgyai vannak. 

 
 

HATÁRIDŐN TÚL BEÉRKEZETT KÉRELMEKET SEMMILYEN FORMÁBAN NEM ÁLL 

MÓDUNKBAN ELFOGADNI!  
 

A költségtérítés/önköltség befizetésének határideje: 2020. március 31.  

 

A hallgatónak a Hallgatói Adminisztrációs Központ munkatársaival kell felvennie a 

kapcsolatot, ha diákhitelből kívánja finanszírozni a tanulmányait. 

 

Amennyiben a hallgató bármilyen fizetési kötelezettségének nem tesz eleget az adott határidőig 

(ide értve a részletfizetésre és a halasztott fizetésre megállapított határidőket is), és fizetési 

kötelezettséget csak felszólítást követően teljesíti, tanulmányai hátralévő részében fizetési 

kedvezményben nem részesülhet, több karon és/vagy képzésen folytatott tanulmányok esetében 

egyik karon és/vagy képzésen, továbbá a kollégiumi díj vonatkozásában sem. Ezen túlmenően, 

ha a hallgató egy adott díjfizetési kötelezettség esetében egy alkalommal már fizetési 

haladékban vagy részletfizetési kedvezményben részesült, további kedvezményre az adott tétel 

esetében nem jogosult. [DE HTJSZ 5. § (7)] 
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