
KTH Hallgatói Hírlevél  2011.05.27. 

Tárgy: Megváltozott a tanszéki különeljárási díjak kirovásának módszere 

 

A BME TVSZ 16. § (2) és (3) bekezdései alapján tanszéki különeljárási díj (KED) két esetben 

írható ki: 

1. otthoni feladat pótlási időszak végéig történő késedelmes leadásáért; 

2. egy eredménytelen zárthelyi dolgozat pótlási időszakban történő újbóli 

pótlásáért. 

A hallgatók által fizetendő egyéb díjakról szóló 17/2007 (12.12.) Rektori Utasítás 

(http://www.sc.bme.hu/index.php?pText=9_10) alapján az otthoni feladat késedelmes 

leadásáért 1200 Ft, a pót-pót zárthelyi dolgozatért 3000 Ft fizetendő. 

Korábban a fenti jogcímeken kirovandó KED-eket a tanszékek a dékáni hivataloknak küldték 

meg, a konkrét fizetési kötelezettség (esetleg hónapokkal) később jelent csak meg a 

Neptunban, a hallgatók így már csak ekkor tudtak reklamálni. 

Mostantól a kirovandó KED-eket a tanszékek egy új módszer szerint, a Neptun 

„Tárgyak/Feladatok” menüpontjában rögzítik. Ezt a funkciót (sajnos) kevés tanszék 

használja, így a hallgatók is kevésbé ismerik. A félév közben tartott zh-k, egyéb 

számonkérések eredményeinek közzétételére, és konzerválására szolgál. Nagy előnye, 

hogy a hallgató látja, melyik zh-ján milyen eredményt ért el, azok félévekkel később is 

elővehetők, valamint követhető, hogy határidőben bekerült-e egy eredmény, nincs szükség 

külön listák közzétételére a tanszék hirdetőtábláján, vagy honlapján stb. A beírt 

eredményekről a hallgatók automatikus üzenetet kapnak. 

Ebben a félévben a KTH valamennyi szóba jöhető kurzusnál létrehozott két „virtuális” 

feladatot [„Késés miatt kiírandó különeljárási díjak száma(KLM), ill. Pótlási heti pótlás miatt 

kiírandó különeljárási díjak száma (PPM)] A feladatok a Neptun hallgatói web 

„Tárgyak/Feladatok” felületén az aktuális félév kiválasztása után listázhatóak. A feladatok 

létrehozása nem jelenti azt, hogy Önnek KED-et kell fizetnie. Ha pl. Önnek van egy 

„Cseresznyetermelő (8N-A6)” nevű képzése, és ezen felvette a „BMEXXYYY123” kódú, 

„Nem szeretem a vizsgaidőszakot” c. tantárgy „KP” kódú kurzusát, akkor a 

Tárgyak/Feladatok felületen lévő listában megtalálja az alábbi sort: 

Feladat neve Késés miatt kiírandó különeljárási díjak száma (KLM) 

Feladat típusa majd kiírandó tanszéki különeljárási díj  

Feladat vége 2011.05.20. (a 2010/11/2 félévben) 

http://www.sc.bme.hu/index.php?pText=9_10


Tárgynév Nem szeretem a vizsgaidőszakot (BMEXXYYY123) 

Kurzuskód  KP 

 

A feladat nevére kattintva egy külön ablakban a feladat részletes adatait megtekintheti, ahol 

a „Leírás” mezőből is tájékozódhat. Itt a feladatnak látja a sorszámát is, ez legyen „AB”. 

Amennyiben a tanszék „Gipsz Jakab” nevű oktatója/adminisztrátora Önt 2 db feladat 

késedelmes leadása miatt KED fizetésére kötelezi, az adott feladathoz „eredményt” rögzít. 

Ekkor a feladat előbb említett sorában az eredmény oszlop kitöltötté válik, azaz 

Eredmény  2(kettő) 

 

Az „eredmény” azt jelöli, hogy Önnek a késedelmes feladatleadásért majd 2*1200 Ft KED-et 

fog a hivatal kiróni. 

Az „eredmény”’ beírásáról Ön automatikus rendszerüzenetben is értesül. Az üzenet szövege 

a fenti példában: 

„Tisztelt Hallgató! Tájékoztatjuk, hogy Cseresznyetermelő (8N-A6) képzésén a 

'BMEXXYYY123-Nem szeretem a vizsgaidőszakot' tárgyhoz tartozó 'KP' kódú kurzuson 

lévő Késés miatt kiírandó különeljárási díjak számaAB félévközi feladatra 2(kettő) 

eredmény lett beírva! Módosító: Gipsz Jakab” 

Felhívjuk figyelmét, a kiírás új módszere lehetőséget biztosít arra, hogy az eredmény 

rögzítését követően, de még a KED kiírást megelőzően vitatott esetben a 

tanszékhez/oktatójához forduljon. Ha ezt elmulasztotta, később, a KED tényleges 

kirovásakor újabb rendszerüzenetet kap, s ekkor már a Neptunban a „007 Felszólalás 

fizetési kötelezettség kirovása ellen” elektronikus kérvényen lesz lehetősége felszólalni. 

Amennyiben (még ezek elolvasása után is) kérdése merülne fel, kérjük, szíveskedjék azt a 

KTH információs e-mailjére (info@kth.bme.hu) megírni. 

Budapest, 2011. május 27. 
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Központi Tanulmányi Hivatal  
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