Kedves Hallgató!

Az alábbiakban a 2019/2020-as tanévi költségtérítési díj/önköltség fizetéséről szeretnélek tájékoztatni.
Amennyiben költségtérítéses/önköltséges képzésben veszel részt, úgy a költségtérítés/önköltség összege
a 2019/2020-as tanévben félévenként:
4,00 átlageredményt elérő hallgatóknak:
4,00 átlageredményt el nem érő hallgatóknak és első félévben:

80 000.-Ft/félév,
90 000.-Ft/félév.

A költségtérítés/önköltség összegét legkésőbb a bejelentkezés időpontjáig kell befizetni, és a
befizetést a félév eleji beiratkozáskor, bejelentkezéskor a Tanulmányi osztályon igazolni. A
bejelentkezés már augusztus végén elkezdődik.
A befizetést csekken vagy átutalással teljesítheted a Raiffeisen Banknál vezetett 12072507-0116540500100003 sz. bankszámlánkra. Kérjük, hogy a csekken vagy az átutalásnál tüntesd fel, melyik tanév,
melyik félévi befizetéséről van szó.
Egyúttal felhívjuk figyelmedet, hogy az előadások, szemináriumok, konzultációk, gyakorlati
foglalkozások ismételt felvételét az új felsőoktatási törvény szerint nem fedezi sem az állami
támogatottság (állami ösztöndíj), sem a költségtérítés/önköltség (2011. évi CCIV. törvény 81. § (1)
bekezdés a) pont, 82. § (2) bekezdés, 83. § (1) bekezdés). A másodszori tárgyfelvétel díja: 4 900 Ft /
tárgy (teljes tárgyfelvétel és vizsgakurzus egyaránt). Az Évfolyamdolgozat /EVFDOL/ és a
Szakdolgozat /SZAKDOL18/ többszöri felvétele után nem kell fizetni tárgyfelvételi díjat, ha a hallgató
még nem adott le dolgozatot1. A Doxológia (DOX1,2) másodszori felvétele után nem kell fizetni ismételt
tárgyfelvételi díjat. A díjfizetési kötelezettség a tárgyfelvételi időszak lezárultával kerül be a Neptun
rendszerbe. A hallgatói jogviszony során egy tárgyat legfeljebb négyszer lehet felvenni.
Kérünk, hogy – ha módodban áll – a határidőt megelőzően, a nyár folyamán fizesd be a
költségtérítést/önköltséget, amivel Te hozzájárulsz az intézmény terheinek csökkentéséhez, és ahogy a
nyár végén megnyílik a lehetőség, be tudsz iratkozni. Ha valaki előre befizeti a költségtérítést /
önköltséget, de nem lesz aktív a következő félévben, kérése szerint az önköltséget visszafizetjük,
vagy beszámítjuk egy következő félév díjába.
Együttműködésedet előre is köszönöm és a nyárra jó pihenést kívánok!
Budapest, 2019. június 12.
Tisztelettel:

Horváth András
főtitkár

Ha a hallgató felvette az Évfolyamdolgozat /EVFDOL/ és a Szakdolgozat /SZAKDOL18/ tanegységeket, de nem írta meg a
dolgozatokat, érdemes méltányosságra hivatkozva kérni a tárgyak törlését a félév befejeztekor.
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