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Kedves Hallgatók!

Dear Students,

A BCE szenátusa 2018. május 8-i határozatával a
Hallgatói Kompenzációs Programot mind a
részletfizetésre, mind a tanulmányi eredményre
vonatkozóan megszüntette.
Helyette BCE szenátusa 2018. május 8-i határozatával
módosította Hallgatói Térítések és Juttatások
Szabályzatát melybe a részletfizetésről szóló
rendelkezések kerültek

With its resolution of May 8, 2018, the Senate of BCE
has terminated the Student Compensation Program
Scholarship for both payments in instalments and
academic achievement.
Instead, the Senate of BCE has modified the
Regulation of Student Fees and Benefits (hereinafter:
RFSB) with its resolution of May 8, 2018 to include the
provisions on payments in instalments.

Részletfizetési lehetőségek a BCE HTJSZ 26.§, Options of payments in instalments pursuant
27.§ szakaszai alapján:
to Articles 26 and 27 of the BCE RFSB:
1. A dékán a hallgató kérelmére, a
költségtérítés/önköltség és az idegen nyelvi
képzési hozzájárulás megfizetésére
a. két részletben történő részletfizetési
kedvezményt adhat,
b. amennyiben a hallgató legalább egy
aktív félévvel rendelkezik és
c. nincs lejárt tartozása az Egyetemmel
szemben.
2. A kérelmet a Neptunon keresztül kell
benyújtani, legkésőbb a beiratkozási,
bejelentkezési időszak első napja előtt egy
héttel.
3. Az
első
részletet
legkésőbb
a
beiratkozás/bejelentkezés határidejéig, a
második részletet őszi félév esetén október
10-éig, tavaszi félév esetén március 10-éig
kell megfizetni.
4. Ha a hallgató egy adott díjfizetési
kötelezettség esetében egy alkalommal már
fizetési haladékban vagy részletfizetési
kedvezményben
részesült,
további
kedvezményre az adott tétel esetében nem
jogosult.
a. Nem
adható
részletfizetési
kedvezmény halasztott fizetési
lehetőség (Diákhitellel teljesítés)
esetén.
5. Amennyiben a hallgató bármilyen fizetési
kötelezettségének az adott határidőig nem
tesz eleget, tanulmányai hátralévő részében
fizetési kedvezményben nem részesülhet.
6. Amennyiben
a
hallgató
fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy
hallgatói jogviszonya megszüntetésre kerül a
HTJSZ 26.§ (12) bekezdésben meghatározott
eljárás szerint.
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1. At the student's request, for the payment of
tuition fees and the costs of education in a
foreign language,
a. the dean may grant the benefit of
paying in two instalments,
b. provided the student has at least on
active semester, and
c. has no outstanding debts to the
University.
2. The application can be submitted via Neptun,
at the latest one week before the first day of
the enrolment and registration period.
3. The first instalment shall be paid at the latest
by the deadline of enrolment and registration,
and the second instalment shall be paid by
October 10 in an autumn semester, and by
March 10 in a spring semester.
4. If the student has already been granted the
benefit of paying a certain fee later or paying
it in instalments, he/she is not entitled to
receive any other benefit regarding the given
item.
a. In the case of deferred payment
options (Student Loan), the benefit
of paying in instalments is not
available.
5. If the student does not meet any payment
obligation by the given deadline, he/she may
not receive any payment benefit during
his/her remaining studies.
6. If the student does not meet his/her payment
obligation, his/her student status shall be
terminated according to the procedure
specified in Article 26 (12) of the RFSB.
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Tudnivalók:

Relevant information:

1. A részletfizetési kérelmet a Neptunban a
„Részletfizetési kérelem 2018/2019/1” nevű
kérvényen tudja leadni.

1. You may submit your application for payment
in instalments on the form called Application
for payment in instalment 2018/2019/1” in
Neptun.
2. The application may be submitted from
August 1, 2018 to August 26, 2018.
3. Please note that you should pay attention to
the following points when you enrol/register
and select your subjects on September 3:
a. Independently of the date of
submitting your application and its
assessment, make sure that you
transfer the full amount of the first
instalment to the joint account within
the deadline.
b. The payment of the tuition fee and
the cost of education in a foreign
language is not possible in the
SimplePay on-line payment system,
only with a bank transfer to the joint
account.
c. Following the approval of the
payment in instalments, the amount
of the tuition fee specified so far in
one amount shall be divided to two
equal parts, and you shall pay the
first amount from the joint account.
Payment is not automated.

2. A kérvény 2018. augusztus 1-től 2018.
augusztus 26-ig adható le.
3. Felhívom a figyelmét, hogy szeptember 3-i
beiratkozás/bejelentkezés és tárgyfelvételhez
az alábbiakra figyeljen:
a. A
kérelem
leadásának,
elbírálásának
időpontjától
függetlenül figyeljen arra, hogy az
első részlet teljesítéséhez időben
utalja át a teljes összeget a
gyűjtőszámlára.
b. A költségtérítés/önköltség és az
idegen nyelvi képzési hozzájárulás
megfizetésére SimplePay online
fizetési rendszerrel nem lehetséges
csak gyűjtőszámlára utalással.
c. A
részletfizetési
kérelem
engedélyezését követően az addig
egyösszegben
kiírt
önköltség
megosztásra kerül, 50%-50%-ban,
és az első részlet teljesítését Önnek
kell megtenni a gyűjtőszámláról. A
teljesítés nem automatikus.
Központi Tanulmányi Igazgatóság
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