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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS  

GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

 

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések  

2020. április 9.  

 

A Koordinációs Bizottság a járványügyi veszélyhelyzet fennállása alatt a hallgatók által befi-

zetendő díjak kapcsán alkalmazandó eljárásokat a térítési és juttatási szabályzat egyes ren-

delkezéseitől eltérően a következők szerint szabályozza: 

 

I. Általános rendelkezések 

1. A kormány által kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt a Térítési és Juttatási 

Szabályzat (a továbbiakban: TJSZ) hallgatói befizetési kötelezettségek tekintetében a 

jelen intézkedések szerinti eljárásrend alkalmazandó. 

2. A 2020. március 11-i, vagy azon túli befizetési határidővel rendelkező díjtételek 

esetében a TJSZ. 2. melléklet 1. § (2) bekezdésében megjelölt késedelmi különeljárási 

díjat az Egyetem nem érvényesíti, amennyiben a hallgató a lejárt tartozását legkésőbb 

2020. április 15-ig teljesíti.  

3. 2020. április 15-ét követően a késedelmi különeljárási díjak a szokásos rend szerint 

kerülnek kivetésre.  

II. Kollégiumi térítési díjak 

1. A TJSZ 11. § paragrafusában megjelölt kollégiumi díjat 2020. április hónaptól 

kezdődően csak azon magyar állampolgárságú hallgatóknak kell befizetniük, akik a 

veszélyhelyzet ellenére is jogosultak maradtak a kollégiumi bentlakásra. Az ő 

esetükben április hónaptól a TJSZ 1. sz. mellékletében található táblázat szerinti II. 

kategóriás kollégiumi díjak az alkalmazandók. 

2. Az 1. pont hatálya alá nem tartozó hallgatóknak a korábban a Neptun rendszerben 

kivetésre került kollégiumi díjbefizetési kötelezettségei törlésre kerülnek. 

3. A 2020. április, vagy azt követő hónapok fizetési kötelezettségét korábban már teljesítő 

hallgatók részére az egyetem a befizetett kollégiumi díjakat visszautalja jelen utasítás 

hatályba lépést követő 15 napon belül. 

4. A kollégiumi kiköltözési határidőt (2020. március 16.) megelőzően keletkezett egyéb 

kollégiumi szolgáltatási díjak befizetése alól a hallgatók nem mentesülnek. 

5. A 2020. március hónapra vonatkozó kollégiumi díjak tekintetében az alábbi összegeket 

kell alkalmazni, és az aktív tételek esetében a befizetési határidő április 15-re módosul: 
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 Március havi térítési díj 

állami ösztöndíjas 

hallgatóknak 

Március havi térítési 

díj önköltséges 

hallgatóknak 

Március havi térítési díj 

kollégiumi vezető 

mentoroknak 

I. kategória 4 660,- 10 485,- 4 660,- 

II. kategória 5 825,- 11 650,- 5 825,- 

 

6. Azon hallgatók részére, akik a március havi kollégiumi díjat korábban már teljesítették, 

az Egyetem az 5. pontban megjelölt díjakhoz mért befizetési különbözetet visszautalja 

jelen utasítás hatályba lépését követő 15 napon belül. 

7. A külföldi állampolgárságú kollégiumi hallgatók esetében a kollégiumból időközben 

hivatalosan kiköltöző hallgatóknak a továbbiakban nem jelentkezik kollégiumi díj 

befizetési kötelezettségük. A Martos kollégiumba átköltöző külföldi állampolgárságú 

hallgatók a továbbiakban a Martos kollégium díját kötelesek fizetni. 

III. Önköltségi díj 

A TJSZ. 10. § szerinti önköltségi díj megfizetésére vonatkozó rendelkezések továbbra is 

érvényben maradnak azzal a megkötéssel, hogy a TJSZ. 10. § (6) bekezdésben megjelölt 

befizetési határidő módosítására vagy részletfizetésre, illetve a (9) bekezdésben 

megjelölt utólagos félév passziválására irányuló kérvényeket a veszélyhelyzet miatt 

fennálló különös körülmények miatt a 2020. tavaszi félévben a félév végéig van 

lehetősége leadniuk a hallgatóknak. 

IV. Egyéb szolgáltatási és különeljárási díjak 

1. Minden további, a jelen intézkedés I.-III. szakaszban fel nem sorolt díjfizetési tétel 

esetében továbbra is a TJSZ vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

2. A szolgáltatási díjak esetében a szolgáltatást nyújtó (átfogó) szervezeti egységnek 

törekednie kell arra, hogy amennyiben a hallgató az adott szolgáltatást a 

veszélyhelyzetet megelőzően megrendelte, de azt a veszélyhelyzet miatt nem, vagy 

csak részben tudta igénybe venni, úgy a veszélyhelyzet megszűnését követően a 

hallgató külön díjfizetési kötelezettség nélkül tudja azt igénybe venni. A szolgáltatási 

díjat vissza kell fizetni azon hallgatóknak, akik a jogviszonyuk megszűnése okán 

később nem tudják pótlólag igénybe venni az adott szolgáltatást. 

V. Záró rendelkezések 

1. Ez az intézkedés 2020. április 9. napján lép hatályba. 

2. Jelen intézkedések a Kormány által 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet 

megszűnését követő harmincadik napon hatályát vesztik. 

 

Koordinációs Bizottság 


