
EGYÉB, TANULMÁNYOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK ÉS 
A TARTOZÁS BE NEM FIZETÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYE 

Az önköltséges finanszírozási formára felvett hallgató önköltséget, térítési díjat fizet. Az állami 
ösztöndíjas finanszírozási formára felvett hallgató térítési díjat fizet. A lehetséges térítési 
díjakat részletesen a Debreceni Egyetem Hallgatói térítési és juttatási szabályzatának 3. számú 
melléklete tartalmazza. 

A leggyakoribb térítési díjak: 
- regisztráció késedelmes teljesítése,   

- vizsgáról való igazolatlan távolmaradás,  

- felvett, de nem teljesített kredit díja,  

- tantárgyfelvétel késedelme,  

- tantárgytörlés késedelme,  

- tanulmányi célt szolgáló anyagok késői leadása, 

- ismételt javítóvizsga, (IV díj) 

- vizsgaidőszak utáni vizsgaengedélyeztetés,  

- vizsgára való késedelmes jelentkezés, stb. 

A hallgató az adott félévre akkor regisztrálhat aktív vagy passzív félévre, ha az egyetemmel 
szemben fennálló minden korábbi tartozását rendezte, fizetési kötelezettségeit teljesítette. 
Több, azonos vagy különböző karon folytatott képzés esetén az összes fizetési kötelezettség 
teljesítéséig egyik képzésére sem regisztrálhat, és nem vehet fel tárgyakat.  

Az adott félévben aktív státuszú hallgató adott félévben vizsgára akkor jelentkezhet, ha az 
egyetemmel szemben fennálló minden korábbi és az adott félévre vonatkozó tartozását 
rendezte, fizetési kötelezettségeit teljesítette. Ez különösen igaz záróvizsga jelentkezés esetén. 

A hallgató fizetési kötelezettségei határidejének lejártát követően Neptun- illetve email üzenet 
formájában felszólítást kap tartozása először 8, másodjára 4 napon belüli rendezésére a 
Tanulmányi Osztálytól. Amennyiben a hallgató nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének 
és szociális rászorultságát sem igazolja a fentebbi határidőkig, úgy a második felszólítást követő 
5. napon a kar dékánja a rektor által átruházott jogkörben a hallgatói jogviszonyt 
megszünteti. A hallgatói jogviszony megszüntetése nem függ a tartozás összegének 
nagyságától és nem jár együtt a fizetési kötelezettség megszűnésével! Az elmaradt tartozást az 
egyetem a későbbiekben polgári peres úton behajthatja. A hallgatói jogviszony törléséről szóló 
határozat keletkezését követő tartozásrendezés nem jelenti a hallgatói jogviszony automatikus 
visszaállítását, az kizárólag a Jogorvoslati Bizottság pozitív döntése alapján lehetséges.  

Az a hallgató, akinek jogviszonya úgy szűnt meg, hogy tartozása maradt az egyetem felé, újabb 
külső felvételi eljárással létesíthet hallgatói jogviszonyt az egyetemmel, de az új képzésre 
történő beiratkozást követően tantárgyakat csak abban az esetben vehet fel, ha a korábbi 
jogviszonyból megmaradt minden tartozását rendezte, fizetési kötelezettségeit teljesítette. 

A hallgató az egyetemre történő beiratkozással egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy hozzájárul 
ahhoz, hogy amennyiben az egyetemmel szemben fennálló bármilyen fizetési kötelezettségét 
nem teljesíti, de a gyűjtőszámla egyenlegén a teljesítés fedezete részben vagy egészben 
rendelkezésre áll, egyenlegéből a fizetési kötelezettségek automatikusan teljesítésre kerülnek 
a térítési és juttatási szabályzatban meghatározottak szerinti sorrendben. 
 


