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A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 83. § (4) bekezdésre, a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemen (a továbbiakban: Egyetem) Térítési és Juttatási Szabályzatának 10. § és 

14. §-ában szereplő rendelkezésekre, valamint az 52. § (10) bekezdésben foglaltak végrehajtására, az 

Egyetem Szervezeti és Működési Rendje (a továbbiakban: SZMR) 36. § (1) bekezdése alapján a hallgatói 

jogviszonyban álló személyek fizetési kötelezettségeivel kapcsolatban adható kedvezmények 

eljárásrendjét az alábbi rektori és kancellári közös utasításban (a továbbiakban: Utasítás) határozzuk 

meg:  

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

1. § 

Az Utasítás célja 

 

Jelen Utasítás célja, hogy meghatározza a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (a továbbiakban: BME 

TVSZ) és a Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: TJSZ) keretei között az Egyetemmel 

hallgatói jogviszonyban álló személyek fizetési kötelezettségeivel1 kapcsolatban adható kedvezmények 

eljárásrendjét, a kapcsolódó feladat- és hatásköröket, eljárási határidőket. 

 

2. § 

Az Utasítás hatálya, értelmezési és végrehajtási alapelvei 

 

(1) Jelen Utasítás személyi hatálya kiterjed  

a) az Egyetem valamennyi szervezeti egységére, és az ott közalkalmazotti jogviszonyban, 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott 

személyekre. 

b) az Egyetem valamennyi testületére különösen a  

ba) kari tanulmányi bizottságokra2 (a továbbiakban: KTB); 

bb) Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottságra3 (a továbbiakban: HEB); 

bc) Egyetemi Szociális Bizottságra (a továbbiakban: ESZB) 

valamint azok tagjaira.  

c) az Egyetemmel a hallgatói jogviszonyban álló személyekre ideértve a részismereti képzési 

jogviszonyban álló személyeket és a vendéghallgatói jogviszonyban álló személyeket (a 

továbbiakban együtt: hallgató). 

(2) Jelen Utasítás alkalmazásában fizetési kedvezménynek minősül a részletfizetés, a fizetési halasztás 

és a teljes, illetve részleges mentesség. 

(3) Jelen Utasítás rendelkezéseit a BME TVSZ és a TJSZ rendelkezéseivel összhangban kell 

értelmezni. 

(4) Ha jelen Utasítás eltérő követelményt nem támaszt, akkor a határidők számítására, a döntés 

alakjára, tartalmára és közlésére, a kérvények elbírálására a BME TVSZ4 rendelkezéseit kell 

megfelelően alkalmazni. 

  

                                                 
1 Jelen Utasítás közzétételekor a Térítési és Juttatási Szabályzat 9. §-ában meghatározott fizetési kötelezettségek 
2 Jelen Utasítás közzétételekor a BME TVSZ 4. § határozza meg 
3 Jelen Utasítás közzétételekor a Szervezeti és Működési Rend 24. § (5) bekezdése és a BME speciális szükségletű hallgatóinak tanulmányi 

esélyegyenlőségét segítő feltételekről szóló 6/2015. (X.29.) rektori-kancellári közös utasítás 3. § (3) bekezdése határozza meg 
4 Jelen Utasítás közzétételekor a BME TVSZ 202. §, 205. § és 207.-212. §  
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II. FEJEZET 

A FIZETÉSI KEDVEZMÉNNYEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 

 

3. § 

Az önköltség, valamint a költségtérítés megfizetéséhez kapcsolódó kedvezmény 

 

(1) Amennyiben a hallgató kérvényére önköltségi díj, költségtérítés (a továbbiakban együtt: önköltség) 

tárgyában a jelen paragrafus (9)-(10) bekezdésben megjelölt döntéshozó fizetési kedvezményt 

engedélyez, akkor a 4. §-ban meghatározott dékáni utasítás figyelembevételével jár el azzal, hogy 

a jelen § szerinti fizetési kedvezmény kizárólag a kari saját bevételek terhére engedélyezhető. 

(2) A hallgató adatkezelő szervezete a kreditdíjat úgy határozza meg, hogy figyelembe veszi a hallgató 

által felvett vizsgakurzusokat, amelyek kreditdíja az eredeti kreditdíj 25%-a. 

(3) A hallgató a BME TVSZ-ben5 meghatározott tanulmányi rendszeren (a továbbiakban: TR) 

keresztül benyújtott kérvényben (a továbbiakban jelen paragrafusban: kérvény) kezdeményezheti 

a (2) bekezdés figyelembe vételével megállapított önköltség6  

a) megfizetési határidejének módosítását; 

b) részletekben történő megfizetését; vagy 

c) megfizetése alóli teljes vagy részleges mentességet. 

(4) A hallgató a jelen paragrafus (3) bekezdésben meghatározott kedvezmények közül együtt csak az 

a) és b) pontok szerinti kérelmeket jelölheti meg ugyanazon kérvényben. A (3) bekezdés c) pont 

szerinti kérelem csak az erre a célra szolgáló kérvényben nyújtható be azzal, hogy az önköltség 

alapdíjából teljes vagy részleges mentesség kizárólag a HEB javaslatának csatolásával 

kérelmezhető.  

(5) A jelen paragrafus (3) bekezdés a)-b) pont szerinti kérelem benyújtási határideje az őszi és tavaszi 

félévben a fizetési határidő lejárata előtti nap. 

(6) A jelen paragrafus (3) bekezdés c) pont szerinti kérelem benyújtási határideje őszi félévben október 

1., tavaszi félévben március 1. 

(7) Amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján nyújtja be a kérvényét, és azt 

a) a TJSZ 10. § (7) bekezdés ea) pontjára alapítja, akkor a kérvényéhez csatolja az ESZB 

igazolását, mely tartalmazza a hallgató szociális helyzetének TJSZ szerinti meghatározását, 

ideértve a hallgató rászorultsági csoportját vagy annak hiányát, és pontszámát. 

b) a TJSZ 10. § (7) bekezdés eb) pontjára alapítja, akkor a kérvényéhez csatolja a HEB hallgató 

esélyegyenlőségi helyzetére vonatkozó javaslatát. 

(8) A KTB megvizsgálja a (3) bekezdés szerinti kérvényt és a jelen paragrafus (9)-(10) bekezdésben 

meghatározott döntéshozó számára a TR-ben javaslatot tesz, mely tartalmazza 

a) a (3) bekezdés a) pontja szerint kérelem esetén a javasolt fizetési határidőt; 

b) a (3) bekezdés b) pontja szerint kérelem esetén a TJSZ7 rendelkezéseivel összhangban lévő 

részletfizetési határidőket; 

c) a (3) bekezdés c) pontja szerinti kérelem esetén a fizetési kötelezettség kedvezménnyel 

érintett összegére irányuló javaslatot; 

d) az elutasításra történő javaslatot indoklással együtt. 

(9) A jelen paragrafus (3) bekezdés a)-b) pontok szerinti kérelemről a jelen Utasításban történő rektori 

felhatalmazás alapján a fizetési kötelezettség keletkezése szerinti kar oktatási ügyekért felelős 

dékánhelyettese dönt. 

                                                 
5 Jelen Utasítás közzétételekor a BME TVSZ 231. § 75. pontban definiált fogalom 
6 Jelen Utasítás közzétételekor TJSZ 10. § (3) bekezdése alapján: „(…) a hallgatók önköltségi díja állhat fix díjból, vagy alapdíjból és a felvett kreditek 

utáni kreditdíj összegéből a jogszabályi előírásokkal összeegyeztethető módon.” 
7 Jelen Utasítás közzétételekor TJSZ 10. § (8) bekezdés 
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(10) A jelen paragrafus (3) bekezdés c) pont szerinti kérelemről a jelen Utasításban történő rektori 

felhatalmazás alapján a fizetési kötelezettség keletkezése szerinti kar dékánja dönt. 

(11) A jelen paragrafus (9)-(10) szerinti döntéshozó a kérvény ügyében a BME TVSZ 202. § (1) 

bekezdése szerint az alábbiak figyelembe vételével dönt: 

a) a hallgató kérvényében és annak mellékleteiben foglalt tények és bizonyítékok; 

b) a TJSZ rendelkezései, különösen a 10. §; és 

c) a 4. §-ban definiált dékáni utasítás. 

(12) A BME TVSZ 212. §-ában meghatározottakon túlmenően a jelen paragrafus (9) bekezdése szerinti 

döntéshozó döntésében  

a) a jelen paragrafus (3) bekezdés a) pontja szerinti kérelmet oly módon hagyja jóvá, hogy 

döntésében megjelöli a módosult fizetési határidőt; 

b) a jelen paragrafus (3) bekezdés b) pontja szerinti kérelmet oly módon hagyja jóvá, hogy az a 

TJSZ-szel8 összhangban megállapított részletfizetési határidőket is tartalmazza; vagy 

c) indoklással elutasítja.  

(13) A BME TVSZ 212. §-ában meghatározottakon túlmenően a jelen paragrafus (10) bekezdése 

szerinti döntéshozó döntésében a jelen paragrafus (3) bekezdés c) pontja szerint kérelmet 

a) a kérvényben megjelöltek szerint hagyja jóvá vagy;  

b) oly módon bírálja el, hogy a 4. §-ban meghatározott dékáni utasítás szerint, a kérvényben 

foglaltaktól eltérőn hagy jóvá fizetési mentességet; vagy 

c) indokolással elutasítja.  

(14) Jelen §-ban foglalt döntések tekintetében egyszerűsített döntés a BME TVSZ 212. § (2) bekezdése 

szerint hozható. 

(15) A döntéshozó döntését a hallgatóval a jelen paragrafus (3) bekezdés a)-b) pont szerinti kérelem 

tekintetében a TR-ben a BME TVSZ 202. §-ban megállapított határidők szerint közli. 

(16) A döntéshozó döntését a hallgatóval a jelen paragrafus (3) bekezdés c) pont szerinti kérelem 

tekintetében a TR-ben őszi félévben október 15-ig, tavaszi félévben március 15-ig közli. 

(17) A hallgató a döntéssel szembeni jogorvoslattal élhet, amelyre a BME TVSZ X. fejezetében foglalt 

rendelkezések az irányadóak. 

(18) Amennyiben a jelen paragrafus (10) bekezdésben meghatározott döntéshozó a jelen paragrafus (3) 

bekezdés c) pont szerinti kérelem esetében a 4. §-ban meghatározott dékáni utasítástól eltér, akkor 

a döntése érvényességéhez a kancellár vagy az általa kijelölt személy egyetértése szükséges azzal, 

hogy a kancellár részére legalább öt napos határidőt kell biztosítani a megkeresésben.  

 

4. § 

Az önköltséggel kapcsolatos fizetési kedvezmény kari sajátosságai 

 

(1) A dékán a TJSZ és jelen Utasítás keretei között a kari sajátosságokra tekintettel dékáni utasításban 

meghatározza az önköltség tekintetében adható fizetési kedvezményre vonatkozó döntés során 

kötelezően alkalmazandó szempontrendszert.  

(2) A dékáni utasítás hatályba lépésének feltétele a kancellár egyetértése, ezért a jogszabályoknak és 

belső szabályozó eszközöknek megfelelő, a dékáni utasítás maradéktalan betartása mellett 

engedélyezett fizetési kedvezménynél a kancellári egyetértés a dékáni utasítás szerint megadottnak 

tekinthető.  

(3) A dékáni utasítás előírásait oly módon kell meghatározni, hogy a hallgató szociális helyzetének 

megállapítása során kizárólag a 3. § (7) bekezdésben megjelölt igazolás, javaslat vehető 

figyelembe. 

 

                                                 
8 Jelen Utasítás közzétételekor a TJSZ 10. § (8) bekezdése tartalmazza a kötelezően figyelembe veendő szempontokat 
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5. § 

A kollégiumi díj megfizetéséhez kapcsolódó kedvezmény 

 

(1) A hallgató a TR-en keresztül benyújtott kérvényében kérelmezheti a kollégiumi díj kiírását követő 

10 munkanapon belül a kollégiumi díj 

a) megfizetési határidejének módosítását; 

b) részletekben történő megfizetését; 

c) a fizetési kötelezettség alóli részleges vagy teljes mentességet. 

(2) A hallgató az (1) bekezdés a)-c) pontjaira irányuló kérelmek közül többet is megjelölhet ugyanazon 

kérvényben. 

(3) A hallgató a TJSZ rendelkezéseivel9 összhangban a jelen paragrafus (1) bekezdés c) pontja szerinti 

kérvényét csak a szociális helyzetére tekintettel nyújthatja be. A kérvény mellékletét képezi az 

ESZB igazolása, mely tartalmazza a hallgató szociális helyzetének TJSz szerinti meghatározását, 

ideértve a hallgató rászorultsági csoportját vagy annak hiányát, és pontszámát. 

(4) A Kollégiumok Igazgatóság Kollégiumok Üzemeltetési Osztálya megvizsgálja a kérvényt és a 

beérkezésétől számított négy munkanapon belül a jelen paragrafus (5) bekezdésben meghatározott 

döntéshozó számára a TR-ben javaslatot tesz, mely tartalmazza 

a) az (1) bekezdés a) pontja szerint kérelem esetén a javasolt fizetési határidőt; 

b) az (1) bekezdés b) pontja szerint kérelem esetén a részletfizetési határidőket; 

c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti kérelem esetén a fizetési kötelezettség kedvezménnyel 

érintett összegre irányuló javaslatot; vagy 

d) az elutasításra történő javaslatot indoklással együtt. 

(5) A kérvényről a Kollégiumok Igazgatóság igazgatója dönt. Kedvezmény csak az adott évre 

jóváhagyott intézményi költségvetés kollégiumok működésére meghatározott forrásainak terhére 

adható. 

(6) A jelen paragrafus (5) bekezdésben megjelölt döntéshozó a kérelem elbírálásáról két munkanapon 

belül az alábbi szempontrendszer figyelembe vételével dönt: 

a) a hallgató kérvényében és annak mellékletében foglalt tények és bizonyítékok; 

b) a TJSZ rendelkezései, különösen a 11. §, 14. §; 

c) a jelen paragrafus (3)-(4) bekezdés szerinti javaslatok. 

(7) A jelen paragrafus (5) bekezdésben megjelölt döntéshozó döntésében a BME TVSZ 212. §-ában 

meghatározottakon túl a kérelmet 

a) az (1) bekezdés a) pontja szerint oly módon hagyja jóvá, hogy döntésében megjelöli a 

módosult fizetési határidőt; 

b) az (1) bekezdés b) pontja szerint oly módon hagyja jóvá, hogy az a TJSz-szel10 összhangban 

megállapított részletfizetési határidőket is tartalmazza; 

c) az (1) bekezdés c) pontja szerint a kérelemben megjelölt összeggel megegyezően hagyja 

jóvá;  

d) az (1) bekezdés c) pontja szerint kérelmet a kérelemben megjelölt összeget csökkentett 

összeg tekintetében hagyja jóvá; vagy 

e) indoklással elutasítja.  

(8) Jelen §-ban foglalt döntések tekintetében egyszerűsített döntés a BME TVSZ 212. § (2) bekezdése 

szerint hozható. 

(9) A hallgató a döntéssel szembeni jogorvoslattal élhet, amelyre a BME TVSZ X. fejezetében foglalt 

rendelkezések az irányadóak. 

                                                 
9 Jelen Utasítás közzétételekor TJSZ 14. § (5) bekezdés 
10 Jelen Utasítás közzétételekor  TJSZ 14. § (4) bekezdése tartalmazza a kötelezően figyelembe veendő szempontokat 
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6. § 

A szolgáltatási díj megfizetéséhez kapcsolódó kedvezmény 
 

A TJSZ 12. § (1) bekezdése szerint, az Nftv. 81. §-a által meghatározott díjmentesen igénybe vehető 

szolgáltatásokon felül nyújtott szolgáltatások díja tekintetében nem kérelmezhető fizetési kedvezmény 

azzal, hogy a TJSZ 12. § (4) bekezdése szerint kreditenként számított térítési díjjal (a továbbiakban: 

többletkreditdíj) kapcsolatos rendelkezéseket a 7. § tartalmazza.  
 

7. § 

A többletkreditdíj megfizetéséhez kapcsolódó kedvezmény 
 

(1) A hallgató a TR-en keresztül kérelmezheti a TJSZ 12. § (4) bekezdése szerinti többletkreditdíj  

a) megfizetési határidejének módosítását; 

b) részletekben történő megfizetését; 

c) a fizetési kötelezettség alóli (részleges) mentességet. 

(2) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kérelem benyújtási határideje az őszi és tavaszi félévben a 

fizetési határidő lejárata előtti nap. 

(3) Az (1) bekezdés c) pont szerinti kérelem benyújtási határideje őszi félévben november 5., tavaszi 

félévben április 5. 

(4) A hallgató a jelen paragrafus (3) bekezdésben meghatározott kedvezmények közül együtt csak az 

a) és b) pontok szerinti kérelmeket jelölheti meg ugyanazon kérvényben. A (3) bekezdés c) pont 

szerinti kérelem csak az erre a célra szolgáló kérvényben nyújtható be. 

(5) A hallgató többletkreditdíj tekintetében benyújtott kérvényével kapcsolatosan a 3. § (4)-(12) 

bekezdésben foglaltak, továbbá a 4. § szerinti dékáni utasításban meghatározott szempontrendszer 

értelemszerű alkalmazásával kell eljárni.  

(6) A hallgató a döntéssel szembeni jogorvoslattal élhet, amelyre a BME TVSZ X. fejezetében foglalt 

rendelkezések az irányadóak. 
 

III. FEJEZET 

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

8. § 
 

(1) Jelen Utasítás 2019. augusztus 15. napján lép hatályba, és a 2019/2020. tanévre szól, rendelkezéseit 

a hatályba lépés napját követő naptól beadott fizetési kedvezményre vonatkozó kérvény esetében 

kell alkalmazni. 

(2) Felhatalmazást kap a dékán, hogy a 4. §-ban meghatározott dékáni utasítást megalkossa és 

kancellári jóváhagyást követően 2019. szeptember 1-ig közzé tegye a kar honlapján. Ezen dékáni 

utasítás hiányában fizetési kedvezmény nem adható. 

(3) Jelen Utasítás megtalálható és letölthető a https://rektori.bme.hu/content/dokumentumok valamint 

a http://kancellaria.bme.hu/munkatarsaknak/rektori_kancellari_kozos_utasitasok oldalról. 

(4) Jelen Utasítás gondozását a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság látja el. 
 

 

Budapest, 2019. augusztus 15. Budapest, 2019. augusztus 15. 

 

 

  Dr. Józsa János  Kotán Attila Bertalan 

  rektor  kancellár 


