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A Corvinus Hallgatói Kompenzációs Programra pályázat útján a 2012 szeptemberében és azt követően
alap- és mesterképzésre felvételt nyert önköltséges vagy részösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatók
jelentkezhetnek.
Az általános szabályokat a BCE Szervezeti Működési Rend III. Hallgatói Követelményrendszer II.7.
Corvinus Hallgatói Kompenzációs Programról szóló szabályzat tartalmazza.
I. A részletfizetési kedvezmény igénybevételével kapcsolatos legfontosabb tudnivalók és
határidők
A részletfizetési kedvezményt a szükséges igazolások benyújtásával a Neptun,
Ügyintézés/kérvények/részletfizetési kedvezmény menüpontján keresztül lehet benyújtani. A szükséges
igazolások listáját a hallgatók szociális helyzetének megállapításához benyújtandó igazolásokról,
valamint a kollégiumi felvételi eljárás során benyújtandó további igazolásokról szóló 10/2017. (V. 31.)
számú rektori-kancellári együttes utasítás 1. számú mellékletének I-V. pontjai tartalmazzák.
A hallgató az adott félévre vonatkozó önköltségének részletekben történő teljesítését három egyenlő
részletben igényelheti, az alábbi fizetési határidőkkel:
2017. augusztus 25.
2017. szeptember 29.
2017. október 31.
Pályázati határidők
Pályázati időszak: 2017. július 26. 8:00 – 2017. augusztus 8. 23:59
Hiánypótlási időszak: 2017. augusztus 9. 0:00 – 2017. augusztus 18. 12:00
Eredmény kihirdetése: 2017. augusztus 22.
Fellebbezési időszak: 2017. augusztus 23. 0.00 – 2017. szeptember 6. 23:59
Végleges, fellebbezés utáni eredmények kihírdetése: 2017. szeptember 7.
II. A halasztott fizetés igénybevételével kapcsolatos legfontosabb tudnivalók és határidők
A Kompenzációs Program halasztott fizetési lehetősége csak a Diákhitel1 engedményezése és/vagy
Diákhitel2 igénylése mellett biztosított. A szándéknyilatkozatot kizárólag abban az esetben szükséges
leadni, ha 2017. augusztus 25-ig Diákhitel 2 szerződésszámát nem tudja a Neptunban rögzíteni vagy
Diákhitel 1 engedményezését nem sikerül véglegesíteni a Neptunban.
Szándéknyilatkozat leadásának határideje: 2017. augusztus 25.
A kérvény elérhető a Neptun, Ügyintézés/Kérvények kitölthető kérvények menüpontjában,
„Szándéknyilatkozat DH” néven.
Amennyiben a hallgató még nem rendelkezik diákhitel szerződéssel, legkésőbb 2017. szeptember 15-ig
szerződést kell kötnie. A diákhitel ügyintézés (diákhitel szerződés, szerződésmódosítás, illetve diákhitel
direkt szerződés leadása), a Karok Tanulmán0yi Osztályain történik. Javasoljuk, hogy a gördülékenyebb
ügyintézés érdekében az egyetemi szerződéskötést vegyék igénybe!
A hallgatónak, a Karok Tanulmányi Osztályain lehetősége van – a Diákhitel1 engedményezési azonosító
vagy a Diákhitel2 szerződésszám törlésével - a halasztott fizetési kedvezményre vonatkozó kérelmének
visszavonására.
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Diákhitel1
Amennyiben a hallgató Diákhitel1-ből szeretné kiegyenlíteni a kiírt tételét (tételeit), mindenképpen
engedményeztetnie kell a Neptunon keresztül. Csak ebben az esetben módosítható egy későbbi dátumra
a kiírt tétel (tételek) befizetési határideje. Az engedményezést 2017. augusztus 15-től 2017. szeptember
15. 12:00-ig kezdeményezhetik, melyről a részletes tájékoztató a Neptun belépő oldalán megtalálható.
Diákhitel2
Abban az esetben, ha a hallgató Diákhitel2-ből szeretné kiegyenlíteni a szűken vett költségtérítés (tandíj)
típusú önköltségi tételét, akkor ennek tényét a Neptunban, a Diákhitel2 Szerződésszámának kiírt tételhez
való rögzítésével jeleznie kell az Egyetem felé, amelyet 2017. augusztus 15. - 2017. szeptember 15.
12:00-ig tud megtenni. A Tanulmányi Osztály kizárólag azon kiírt tétel befizetési határidejét módosítja
2017. október 27-re amely mellé a Diákhitel2 Szerződésszám fel lett rögzítve. Részletes tájékoztató a
Neptun belépő oldalán található.
A befizetési határidő legkésőbb 2017. szeptember 22-ig módosításra kerül a Neptunban, amelyet a
hallgató a Pénzügyek/Befizetések menüpont alatt a kiírt tételeknél tekinthet meg.
III. Részletfizetési és halasztott fizetési kedvezmény együttes igénylése
A két típusú kedvezmény együttes igénylésére is van lehetőség. Amennyiben a hallgató részletfizetési
kedvezményben részesül a bizottság döntése alapján, akkor a halasztott fizetésre beadott kérelme
automatikusan visszavonásra kerül.

Budapest, 2017. augusztus 26.

Dr. Szántó Zoltán Oszkár
oktatási rektorhelyettes

Melléklet:
- I.sz. melléklet: Szándéknyilatkozat
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I.sz. melléklet: Szándéknyilatkozat

SZÁNDÉKNYILATKOZAT

HALASZTOTT FIZETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ
A szándéknyilatkozatot kizárólag abban az esetben szükséges leadni, ha 2017. augusztus 26 és 2017.
szeptember 15-e közötti időszakban tudja Diákhitel 2 szerződésszámát rögzíteni vagy Diákhitel 1
engedményezését véglegesíteni a Neptunban.
Nyilatkozat leadásának határideje: 2017. augusztus 25.
Név:
Neptun kód:
Szak:
Munkarend:
Finanszírozás:
Nyilatkozom, hogy a 2017/2018. tanév őszi félévében, a pénzügyi kötelezettségeim teljesítésére,
[ ] Diákhitel 1 engedményezés
[ ] Diákhitel 2
konstrukciót kívánok igénybe venni.

____________, 2017. ____________ ___.
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