
 

 

K É R E L E M
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Önköltséges/költségtérítéses doktorandusz térítési díjának csökkentéséhez 

Név: Tanév: ……/…… Félév: őszi/tavaszi 

Témavezető: Tanszék/mhely: 

A (200.000 Ft/félév) kutatási költségtérítés/önköltség csökkentési kérelem indoka:
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□    doktori kutatómunkámat külső helyszínen, külső témavezető irányításával végzem, és a kutatás pénzügyi 

és technikai feltételeit a befogadó intézmény biztosítja 

□    doktori kutatómunkámat BME tanszékén belső témavezető irányításával végzem, és a kutatás pénzügyi 

és technikai feltételeit a témavezető biztosítja 

A (100.000 Ft/félév) oktatási költségtérítés/önköltség csökkentési kérelem indoka: 

□    az előző két aktív félévben a súlyozott tanulmányi átlagom elérte a 4,5-et
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□    szociális helyzetem alapján
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A kérelem elbíráláshoz szükséges adatok:
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1. A doktori képzés során a Kutatómunka c. tárgyra kapott érdemjegyek felsorolása: ………….. 

2. A felvételi eljárás során a „Kiemelkedő tanulmányi eredmény, szakmai és egyéb érdemek” alapján elért 

pontszám: ……………….. 

3. Impakt faktoros folyóiratban megjelent cikkek száma: …… 

Publikációs lista helye: □ BME PA vagy □ MTMT.
6
 

4. Az előző két félévben elért súlyozott tanulmányi átlag: 

előző félév: ............, előzőt megelőző félév: ............ 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy indokaimban, szociális 

helyzetemben bekövetkező változásokról a Doktori Iskola Vezetőjét írásban tájékoztatnom kell. 

 

Budapest, ……………………….. 

 …………………………… 
 Kérelmező aláírása  

Témavezetői/kutatóhely vezetői nyilatkozat:
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A külső kutatóhely/BME tanszék a kérelmet támogatja és a doktori kutatás pénzügyi és technikai feltételeit a 

befogadó intézmény (BME tanszék esetén saját bevételből) biztosítja: 
 

Budapest, ……………………….. 

 
 …………………………… …………………………… 

 Kutatóhely vezető Témavezető 

                                                
1 Beadandó a BME VBK Dékáni Hivatalába február 15-ig, illetve szeptember 15-ig. 
2 Kérjük a megfelelő sort megjelölni 
3
 A második aktív félévét az adott képzésen töltő hallgató esetén az előző aktív félévben és a doktorandusz-képzéssel 

megegyező tudományágú MSc tanulmányok utolsó félévében, az első aktív félévét az adott képzésen töltő hallgató 

esetén a doktorandusz-képzéssel megegyező tudományágú MSc tanulmányok utolsó két félévében 
4 Kérjük a BME Térítési és Juttatási Szabályzat 13.§ szerinti megfelelő adatlapot mellékelni 
5 Csak a kérelem típusához releváns adatokat szükséges feltüntetni 
6 Kérjük a megfelelőt bejelölni, vagy a publikációs listát mellékelni. 
7 Kutatási költségtérítés/önköltség csökkentési kérelem esetén 


