
 

2/2015. (06. 23.) számú Dékáni Utasítás 

a doktorandusz önköltségtérítés rendjéről 

 
 

(1)  A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Térítési és juttatási szabályzat 26. §, 

illetve 26/A. § alapján a BME Építészmérnöki Kar (ÉPK) Csonka Pál és Építőművészeti Doktori 

Iskoláiba önköltséges képzési formában felvett hallgatók önköltségének összege tartalmazza mind 

az oktatási, mind a kutatási önköltséget1. 

(2)  A Hallgató az önköltség összegét, amennyiben aktív félévre bejelentkezik, az adott félévre köteles 

megfizetni, függetlenül attól, hogy a tanulmányi és egyéb kötelezettségeit teljesíti-e a félév során. 

Az önköltséget félévente a hallgató vagy az önköltség összegének megfizetését tőle átvállaló köteles 

a BME ÉPK által kiállított csekken vagy jogi személy által történt átvállalás esetén átutalással március 

31-ig, illetve október 31-ig teljesíteni. A befizetésről a befizető kérésére számla kerül kiállításra. 

(3)  Az önköltséget részben vagy egészben átvállalhatja az önköltséges hallgató munkáltatója vagy egyéb 

harmadik személy. A kötelezettség átvállalásáról az átvállalás összegét is tartalmazó nyilatkozatot a 

hallgató köteles munkáltatójától, illetve a követelést átvállaló harmadik személytől beszerezni, és a 

BME ÉPK Dékáni Hivatalában február 15-ig, illetve szeptember 15-ig leadni. Amennyiben az 

önköltség megfizetését a hallgató munkáltatója vállalta át, a számla a munkáltató nevére, az 

önköltség megfizetése előtt kerül kiállításra. A hallgató a képzésével kapcsolatos valamennyi költség 

megfizetéséért akkor is felelős, ha ezt tőle más természetes vagy jogi személy átvállalta. 

(4)  Az önköltség összegét a hallgató által benyújtott kérelem és a Csonka Pál Doktori Iskola, illetve az 

Építőművészeti Doktori Iskola tanácsának javaslata alapján a BME ÉPK dékánja jogosult csökkenteni 

a BME Térítési és Juttatási Szabályzat 30. §-ra figyelemmel az alábbiak szerint: 

a)  A kutatási önköltséget nem kell megfizetnie annak a doktorandusznak, aki doktori 

kutatómunkáját külső helyszínen, külső témavezető irányításával végzi, és a kutatás pénzügyi és 

technikai feltételeinek biztosításáról a témavezető és a külső kutatóhely vezetőjének aláírásával 

ellátott nyilatkozatot a doktorandusz az ÉPK Dékáni Hivatalába február 15-ig, illetve szeptember 

15-ig leadja. 

b)  A doktorandusz hallgató kérelmére, az illetékes doktori iskola tanácsának javaslata alapján a 

kutatási önköltség összege részben vagy egészben a hallgató kutatási teljesítménye alapján 

csökkenthető. A hallgató ez irányú kérelmét az adott félév vonatkozásában az illetékes doktori 

iskola adminisztrációjára február 15-ig, illetve szeptember 15-ig nyújthatja be. Az önköltség 

összegének csökkentéséről szóló javaslatot a Csonka Pál Doktori Iskola és az Építőművészeti 

Doktori Iskola tanácsa BME ÉPK dékánja részére február 22-ig, illetve szeptember 22-ig kell 

benyújtania. A BME ÉPK dékánja február 28-ig, illetve szeptember 28-ig hozza meg döntését az 

önköltség csökkentéséről. 

(5)  Külső fél együttműködési szerződés keretében támogathatja egy adott doktorandusz-hallgató 

tanulmányait, és azon túl egyúttal a Kar bármelyik doktori iskolájának működését. A támogatási 

összeg a külső fél részéről támogatott doktorandusz-hallgatók által fizetendő önköltség összegének 

                                                           
1  A 2015/16-os tanévben az oktatási önköltség 80.000,- Ft/félév, kutatási önköltség 320.000,- Ft/félév. 
Az önköltségi díjat a Kar minden évben felülvizsgálja és szükség esetén módosítja. 



 

esetleges átvállalásán felül további kutatási támogatást is tartalmazhat. Doktorandusz hallgató 

tanulmányainak támogatása esetén e támogatásért az adományozó fél kutatási jelentés 

félévenkénti elkészítését írhatja elő. A Kar valamelyik doktori iskolája működésének támogatatása 

esetén a támogatás részletes feltételeit az együttműködési szerződésben kell meghatározni. 

(6)  Amennyiben a hallgató a kirótt önköltséget határidőre nem fizeti be, a BME Térítési és juttatási 

szabályzat 31. § (2) bekezdésében leírtak szerint kell eljárni.  

(7)  Amennyiben a képzés az intézmény hibájából a tanulmányi félév közben megszakad vagy megszűnik, 

a hallgatónak az utolsó, a BME által nem teljesített félévre befizetett önköltség összege visszajár. 

(8)  Ez a szabályzat először a 2015. szeptember 1-jével új hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók esetén 

alkalmazandó. 

 

 

 

Jelen utasítás a közzététele napján lép hatályba. 

 

 

 

Budapest, 2015. július 23. 
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