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Felhívás költségtérítéses/önköltséges hallgatóknak 
 
A 2017/2018. tanév II. félévére elektronikus kérelmet nyújthat be a költségtérítés/önköltség 
tanulmányi átlag alapján történő mérséklésére az a hallgató, aki 
  

a) legalább két lezárt félévvel rendelkezik és a 2016/17. II. félévben és a 2017/18. I. félévben az 
ösztöndíjindexe félévenként legalább 3,01 volt, 

b) az utolsó két félévben 2016/17. II. és a 2017/18. I. félévben összesen legalább 30 teljesített 
kredittel rendelkezik, 

c) a kérelem beadásáig nem indult ellene fegyelmi, vagy büntetőeljárás.  
 
Nem részesülhet költségtérítési/önköltségi díjkedvezményben az a hallgató: 
 

a) aki más intézményből került át a DE TTK-ra mindaddig, míg a karon 2 eredményes félévet 
le nem zárt. 

b) aki 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. 

c) 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. 
  

d) Egyszeri, maximum 50%-os költségtérítés-csökkentési engedélyt kaphat az a végzős 
hallgató, akinek az utolsó félévben maximum 2 felvett tárgyat (mely kreditértékkel 
rendelkezik) kell teljesítenie az abszolutóriumhoz. Amennyiben a hallgató mégsem fejezi be 
az adott félévben tanulmányait, a következő félévekben már nem kaphat további 
kedvezményt. 
 

e) aki tanulmányai során már legalább egyszer részesült kedvezményben. 
f)  aki levelező tagozaton, párhuzamos vagy másoddiplomás képzésben vesz részt. 

 
A kérelem 2018. február 13. (kedd) 8.00 órától tölthető fel elektronikusan a Neptunban:  

Ügyintézés  Kérelmek menüpont - TT_Térítési díj-2017/18/2 
 
A végzős hallgatóknak külön kérelem került megnyitásra a Neptunban: 

Ügyintézés  Kérelmek menüpont - TT_Térítési díj-2017/18/2-V 
 
A kérelmek feltöltésének határideje: 2018. február 20. (kedd) 12.00 óra 
 
A végzős hallgatóknak a kérelem benyújtását követően további tárgyfelvételre nem lesz 
lehetőségük a neptunban! 
 
HATÁRIDŐN TÚL BEÉRKEZETT KÉRELMEKET SEMMILYEN FORMÁBAN NEM ÁLL 
MÓDUNKBAN ELFOGADNI!  
 

A költségtérítés/önköltség befizetésének határideje: 2018. március 31.  
 



Önköltséges képzésre felvett hallgató képzésének első félévében csak részletfizetési kedvezményben 
részesülhet. 
 
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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