
2. SZÁMÚ MELLÉKLET – HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ KÜLÖNELJÁRÁSI DÍJAK 

 

  
A hallgatók által fizetendő különeljárási díjak 

 

(1) A hallgatók különeljárási díjat kötelesek fizetni az alábbi esetekben:  

a) a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról szóló X./10./2015-2016. (2016. VII. 

11.) szenátusi határozat (a továbbiakban: TVSZ) 123. § (6) bekezdés szerint 

ugyanabból a tantárgyból tett harmadik és további (rész)vizsga, szigorlat esetén a 

különeljárási díj mértéke 4.500 Ft,  

b) a TVSZ 99. § (4) bekezdés szerint a 2012. szeptember 1-től hallgatói jogviszonyt 

létesített hallgatók által a nem első alkalommal felvett tantárgyak esetén a 

különeljárási díj mértéke 4.500 Ft kurzusonként, kivéve azon kurzusokat, melyek 

oktatási erőforrást nem igényelnek (szakmai gyakorlat, szigorlat, és TVSZ 34. § (8) 

bekezdés c) pont szerinti vizsgakurzus),  

c) a 2012. szeptember 1-je előtt hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók által felvett, 

de nem teljesített tantárgyak esetén a különeljárási díj mértéke 4.500 Ft 

kurzusonként,  

d) a TVSZ 120. § (7) bekezdés szerint a (rész)vizsgáról, szigorlatról történő 

igazolatlan távolmaradás esetén a különeljárási díj mértéke 5.500 Ft,  

e) a TVSZ 177. § (2) bekezdés, illetve a TVSZ 239. § (3) bekezdés szerint a munkaterv 

határidőn túli leadása esetén a különeljárási díj mértéke 5.500 Ft,  

f) A TVSZ 122. § (8) bekezdés szerint az összegző teljesítményértékelés második 

pótlása, illetve javítása esetén a különeljárási díj mértéke 4.500 Ft,  

g) Kötelező adatszolgáltatás határidőn túli pótlásáért a hallgatónak adattípusunként 

500 Ft díjat kell fizetnie, 

h) a TVSZ 122. § (2) bekezdés szerint részteljesítmény értékelése érdekében készített 

feladat, terv, alkotás vagy más hallgatói mű tantárgy- vagy kurzuskövetelményben 

előírt határidő utáni benyújtása esetén a különeljárási díj mértéke 2.500 Ft, 

i) a TVSZ 56. § (7) bekezdés szerint pótbeiratkozás esetén a különeljárási díj mértéke 

5.500 Ft 

j) a TVSZ 57. § (4) bekezdés szerint a hallgató félévének utólagos aktiválása esetén 

a különeljárási díj mértéke 5.500 Ft,  

k) a TVSZ 103. § (3) bekezdés szerint tantárgy, illetve kurzus a hallgató kérelmére, a 

hallgatónak felróható okból történő utólagos felvétele vagy leadása esetén a 

különeljárási díj mértéke 5.500 Ft kurzusonként.  

(1) A hallgató késedelmi különeljárási díjat köteles fizetni, amennyiben a kollégiumi térítési 

díjat, vagy az (1) bekezdés a)-h) pontokban meghatározott térítési díjat határidőig nem 

fizeti be. A díj mértéke 1.400 Ft. 

  
A különeljárási díjak eljárásrendje 

 

(1) A térítési díj kirovója  

a) az 1. § (1) bekezdés a)-g) pontja esetében a hallgató adatkezelője,  

b) az 1. § (1) bekezdés h) pontja esetében az érintett oktatási szervezeti egység,  

c) az 1. § (1) bekezdés i)-k) pontja esetében a hallgató,  

d) a késedelmi különeljárási díjak esetében a hallgató adatkezelője, kivéve a 

kollégiumi térítési díj késedelmes befizetéséből eredő díjat, mely esetben a BME 

Kancellária Kollégiumok Igazgatósága.  

(2) A térítési díjat  



a) az 1. § (1) bekezdés a) pontja esetében 1 munkanapon belül,  

b) az 1. § (1) bekezdés b)-d) pontja esetében az őszi félévre vonatkozóan március 15-

ig, a tavaszi félévre vonatkozóan október 15-ig,  

c) az 1. § (1) bekezdés e)-h) pontja esetében a pótlási időszakot követő 8 napon belül,  

d) az 1. § (1) bekezdés i)-k) pontja esetében a kérelem leadásának időpontjában  

e) az 1. § (2) bekezdés esetében a határidő lejártát követő 15 napon belül, de legkésőbb  

a végbizonyítvány kiállításának időpontjáig kell kiróni. 

(3) A térítési díjak befizetési határideje  

a) az 1. § (1) bekezdés a) pontja esetében a kirovást követő 3 nap,  

b) az 1. § (1) bekezdés b)-h) pontja esetében a kirovást követő 15 nap,  

c) az 1. § (1) bekezdés i)-k) pontja esetében a kérelem leadásával egyidőben,  

d) az 1. § (2) bekezdés esetében a kirovást követő 15 nap.  

(4) Az 1. § (1) bekezdés i)-k) pontjaiban meghatározott díjak előzetes befizetésének 

hiányában a kérelem nem vizsgálható. 

(5) A hallgató a nem magának kirótt térítési díj megállapításával és kirovásával szemben a 

TVSZ X. fejezete szerint nyújthat be jogorvoslati kérelmet. 

 


