
 1 

B U D A P E S T I  M Ű S Z A K I  É S  G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I  E G Y E T E M  

  

 

 

 

                                                    MÓDOSÍTÓ JAVASLAT 

  

 

 

A módosító javaslatot benyújtja*: a Rektori Tanács nevében annak elnöke 

 a Gazdasági Bizottság nevében annak elnöke 

 az Oktatási Bizottság nevében annak elnöke 

 a Tudományos Bizottság nevében annak elnöke 

 a Szenátus tagja 

  

  

A Szenátus 2015. december 21.-i ülésére a 

Dr. Józsa János rektor úr és Barta-Eke Gyula kancellár úr által előterjesztett 
„Javaslat a Térítési és Juttatási Szabályzat módosítására” 

 

 tárgyú előterjesztéshez az alábbi 

módosító javaslatot 

terjesztem elő:  

  

 

1. Az előterjesztés 26/A. §. (2) és (5) bekezdésének a következő módosítását javasoljuk: 

 

Az önköltséges hallgató által fizetendő díj meghatározása a javasolt szövegmódosítás 

szerint történjen.  

  

2  A módosítási javaslat indoklása: 

 

 Az igazságosabb költségviselés. 

  

3.1  A Szenátus az előterjesztés 26/A. § (2) bekezdés helyébe javasolt módosítást elfogadja, 

melynek pontos szövege korrektúrával: 

  

„Az önköltség összegét, az önköltség befizetésének határidejét, valamint az Nftv. 83. § 

(3) bekezdésében meghatározott feladat eljárási rendjét, továbbá a mentesség, 

kedvezmény feltételeit és módját az illetékes dékán, illetve a dékánt erre utasító rektor 
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határozza meg azzal, hogy az önköltség összegét a felvételi tájékoztatóban közzé kell 

tenni”   

 3.2  A Szenátus az előterjesztés 26/A. § (5) bekezdés helyébe javasolt módosítást elfogadja, 

melynek pontos szövege  

 

(5) Az az önköltséges hallgató, akinek a felvett kredit után kifizetendő önköltségét 

a) tartalmazhatja a kreditektől nem függő önköltség, és egy tantárgy ismételt 

felvételekor abból már érvényes aláírással rendelkezik, és ezt adott félévre 

történő bejelentkezéskor jelzi, ezen tantárgyra az adott képzésben meghatározott 

önköltség harmadát fizeti., 

b) a kreditektől nem függő önköltségen felül kell kifizetnie, és egy tantárgy 

ismételt felvételekor abból már érvényes aláírással rendelkezik, és ezt adott 

félévre történő bejelentkezéskor jelzi, ezen tantárgy után az adott képzésbena 

kredit alapon meghatározott önköltség tizedét fizeti. 

 

bekezdés helyett az alábbi bekezdés: 

(5) Önköltséges hallgató vizsgakurzus felvételekor az adott tantárgy kreditalapon 

kalkulált önköltségi díjának  

 

a) a felét fizeti, amennyiben féléves önköltségi díja kreditektől nem függő részt nem 

tartalmaz; 

 

b) a negyedét fizeti, amennyiben féléves önköltségi díja kreditektől nem függő részt is 

tartalmaz. 

 

  

Budapest, 2015. december 16. 

                                                                         

 

 

Dr. Farkas György 

    a módosító javaslat benyújtója 

  

 

* a megfelelő aláhúzandó 

 

 

 


