
 
 

 
 
 
 
 

3/2008. Dékáni Utasítás a hallgatói befizetések rendjérôl 
 
 
Az MKK dékánja a hallgatók által fizetendô költségtérítési és egyéb díjak befizetésének rend-
jét a Szent István Egyetem érvényben lévô szabályzatai alapján alábbiak szerint írja elô: 
 
1. A költségtérítéses hallgató a féléves költségtérítést minden félév elején a beiratkozáskor, 

illetve a regisztrációkor köteles befizetni és az errôl szóló csekkmásolatot a Tanulmányi 
osztályon bemutatni (SZIE SZMSZ. 5/D melléklet 35§ (1) bekezdés). 

2. A költségtérítéses hallgató szociális indokok alapján félévente egy alkalommal kérhet 
részletfizetési kedvezményt (SZIE SZMSZ. 5/D melléklet 35 § (5) bekezdés). A részletfi-
zetés egy-egy alkalommal legfeljebb két részletben való befizetésre vonatkozhat: 
• az elsô részlet beiratkozáskor, ill. a regisztráció során esedékes, 
• a második részlet befizetésének határideje a diákhitel kifizetése utáni 5. nap (ez ôszi 

félévben általában október 20., tavaszi félévben március 20.). 
3. Az a hallgató, aki a fenti határidôig a befizetésrôl szóló csekkmásolatot a Tanulmányi 

 Osztályon nem mutatja be, a félévi vizsgázás lehetôségérôl le lesz titva. 
4. A késedelem esetén hetente 5800 Ft késedelmi díjat kell a hallgatónak befizetnie és az er-

rôl szóló postautalványt bemutatnia (SZIE SZMSZ. 5/D melléklete). 
5. A hallgató az oktatási dékánhelyettestôl kérheti költségtérítés mérséklését, amennyiben a 

mintatantervhez képest kevesebb tantárgyat kell teljesítenie. A mérséklést a teljesítendô 
tantárgyak arányában kell megállapítani. Az oktatási dékánhelyettes döntése elôtt köteles 
a Szakvezetô véleményét megkérni.  

6. Tantárgygörgetés esetén nem lehet költségtérítés csökkentést kérni azért, mert a hallgató 
az adott félévben kevesebb tantárgyat teljesít (SZIE SZMSZ 5/C 39 § (3) bekezdés). 

7. Görgetett tantárgyak felvételére és teljesítésére a gyakorlati félévben is van lehetôség, de 
ekkor a költségtérítéses hallgatónak az esedékes költségtérítésen felül a felvett tantár-
gyakért további költségtérítést kell fizetni (SZIE SZMSZ 5/C 39§ (3) bekezdés. 

8. Az a hallgató, aki tandíjfizetési (költségtérítési) kötelezettségeinek nem tesz eleget, a kö-
vetkezô tanulmányi félévre nem iratkozhat be, záróvizsgára nem bocsátható (SZIE 
SZMSZ 5/D. 35§ (2) bekezdés). 

 
 
Gödöllô, 2008. február 22. 

     Dr Csányi Sándor s.k. 
        dékán 


