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010 – ÖNKÖLTSÉG MÉRSÉKLÉSI KÉRELEM

 

Alapvető tudnivalók 

Az önköltségi díj az önköltséges képzésen lévő hallgatók által, félévente fizetendő díj, amely 

Karunkon egy alapdíjból és egy felvett kreditek utáni díjból áll (vizsgakurzus tantárgyak esetén 

a kreditdíj az eredeti negyede). Az Egyetem képzésein előírt alapdíjak és kreditdíjak éppen 

aktuális összegei a KTH oldalán érhető el.  

Azok a hallgatók, akiknek nehézséget okozhat az önköltségi díj kifizetése, kérvényezhetik a 

NEPTUN rendszerben az önköltségi díj mérséklésését. A kérelem leadásával az alábbi 

kedvezmények érhetőek el: 

1. Kreditdíj csökkentése, mely esetében az alábbi szempontok vehetőek figyelembe: 

a) a tanulmányi teljesítmény mutatószámai (kreditindex, korrigált kreditindex); 

b) a tanulmányi teljesítmény mutatószámainak időbeli változása, a változás 

mértéke; 

c) a teljesített kreditek száma; 

d) többlet tanulmányi teljesítmény; 

e) szociális helyzet 

ea) a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázaton* 

elért pontszám alapján 

eb) a Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság (HEB) javaslatára 

2. Alapdíj csökkentése – kizárólag a HEB javaslatára 

A mérséklés mindkét esetben lehet teljes vagy részleges, mértékét a rendelkezésre álló kari 

keretösszeg és a kérvényezők száma is befolyásolja. 

*Általában a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázási időszaka után 

megnyílik az önköltségcsökkentés igényléséhez (a NEPTUN kérvény leadási időszakának 

környékén) egy új szociális pályázat. Ez nem önálló pályázat, hanem a Rendszeres szociális 

ösztöndíj és Alaptámogatás pályázat igazolási körülményeit követi, csupán külön határidőkkel 

leadható azok számára, akik a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatot a 

támogatás elnyerésére nem adták le, vagy pályázatuk nem lett hiánytalan, és szociális alapon 

szeretnék benyújtani az önköltség csökkentési kérelmet. 

Jogosultak köre 

A kérvény leadására jogosult az Egyetem minden önköltséges képzésen lévő hallgatója. 

https://www.kth.bme.hu/hallgatoknak/gyik/gyujtoszamla-penzugyek/#onkoltseg
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Leadás menete 

Az önköltség csökkentéséhez a NEPTUN rendszerben az Ügyintézés / Kérvények menüpont 

alatt a 010 Önköltség mérséklési kérelem kérvényt szükséges leadni, ennek menete a következő: 

1. A kérvény megnyitásakor megjelenik egy felugró ablak, az információ figyelmes 

elolvasása után a Vissza gombra kattintva nyílik meg a kérvény.  

Megjegyzés: Az ESZR pontszám megléte nem feltétele a önköltségcsökkentés elnyerésének, ez az 

információ alapvetően azok számára releváns, akik a szociális helyzetük figyelembevételével szeretnék 

elnyerni az önköltség mérséklését.  

 
 

2. A kérvény legfontosabb része az indoklás, ahol meg kell indokolni a kérvény 

leadásának okát, körülményeit. A kérelem elbírálása nagyrészt ez alapján történik, így 

érdemes alaposan, minden információt egybefoglalóan megindokolni a kérelem során 

megfogalmazott kérést. Az megfogalmazott okokat és körülményeket alá is kell 

támasztani dokumentumok és igazolások csatolásával.  

A szociális helyzet figyelembevételéhez csupán elbírált, hiánytalan pályázatra van szükség, 

pontszámigazoló vagy egyéb dokumentumok feltöltése nem szükséges.  
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3. Ezt követően a kérelem elbírálásához szükséges adatok feltüntetése következik. Itt 

nincs kitölteni való rész, de érdemes leellenőrizni az adatokat.  

 
 

4. A kérvényt a Nyilatkozat elfogadásával lehet véglegesíteni, amit mindenképp érdemes 

figyelmesen elolvasni, mert ugyanúgy, mint ebben a dokumentumban, az önköltség 

mérsékléssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók vannak benne összefoglalva.  

 
 

Leadási időszak 

A kérvény benyújtásának határideje: 

- őszi félév esetén október 1. 

- tavaszi félév esetén március 1. 

Leadás díja 

A kérvény leadása díjmentes. 
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Egyéb tudnivalók 

• Az önköltségi díjról a Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 10.§ és a Gépészmérnöki 

Kar Tanácsának V./9./2019-2020. (VI. 4.) számú határozata szól. 

• Az önköltség mérséklés szabályzati hátterét a TJSZ 10.§ (7) és a 9/2019 (VIII. 15.) 

számú Rektori és Kancellári Közös Utasítás (RKKU) 3.§ taglalja.  

• Az önköltség mérséklés kérdésében a Kar dékánja dönt. 

• A szociális pályázat leadásával kapcsolatos kérdéseiteket a szoc@ghk.bme.hu e-mail 

címre megírva tudunk nektek segíteni. 

• A kérvény leadásával kapcsolatos kérdéseitekkel pedig a tanulmanyi@ghk.bme.hu 

e-mail címen kereshettek minket. 

mailto:szoc@ghk.bme.hu
mailto:tanulmanyi@ghk.bme.hu

