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Kari Diákjóléti Bizottság1 
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Rendszeres  szociális ösztöndíj7 

 

 

8. § 

Rendkívüli szociális ösztöndíj8 

 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte: 25/2018.(X.12.) KT. határozat 
2 Hatályon kívül helyezte: 25/2018.(X.12.) KT. határozat 
3 Hatályon kívül helyezte: 25/2018.(X.12.) KT. határozat 
4 Hatályon kívül helyezte: 25/2018.(X.12.) KT. határozat 
5 Hatályon kívül helyezte: 25/2018.(X.12.) KT. határozat 
6 Hatályon kívül helyezte: 25/2018.(X.12.) KT. határozat 
7 Hatályon kívül helyezte: 25/2018.(X.12.) KT. határozat 
8 Hatályon kívül helyezte: 25/2018.(X.12.) KT. határozat 
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9. § 

Alaptámogatás9 

 

 

 

10. § 

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj10 

 
 

11. § 

Kulturális és sporttevékenység támogatása11 

 

 

12. § 

A hallgatók által fizetendő egyéb díjak 

 

Az Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában, (TVSZ) ill. más 

szabályzatában rögzített kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes 

teljesítése esetén a hallgatók díjakat fizetnek. A díjak összege esetenként nem 

lehet magasabb a 2011. évi CCIV. törvény 82. § (2) pontja alapján 

meghatározott mindenkori legkisebb teljes munkaidőre megállapított 

kötelező munkabér (minimálbér) 5%-ánál. 

 
(1) A hallgató ugyanabból a tárgyból teendő harmadik és minden további 

vizsgáért 3000 Ft különeljárási díjat köteles fizetni  

 

(2)  Záróvizsga ismétlési díja alkalmanként a mindenkori legkisebb 

minimálbér 5%-ának megfelelő összeg, legfeljebb 8000 Ft lehet. 

 

(3) Az a hallgató, aki tanulmányi ügyei intézésével kapcsolatos, határidőhöz 

kötött feladatait határidőn belül nem teljesíti, különeljárási díjat fizet, 

melynek összege alkalmanként a mindenkori minimálbér 5%-nak 

megfelelő összeg. 

 

(4) Az a hallgató, akinek a kötelező tantárgy felvétele a Dékáni Hivatal által 

történt, tantárgyanként a mindenkori minimálbér 5 %-át köteles befizetni. 

 

(5) Diákigazolvány pótlása a tanulmányok folyamán alkalmanként 3000 Ft, a        

diákigazolvány matrica pótlása alkalmanként 3500Ft. 
                                                 
9 Hatályon kívül helyezte: 25/2018.(X.12.) KT. határozat 
10 Hatályon kívül helyezte: 25/2018.(X.12.) KT. határozat 
11 Hatályon kívül helyezte: 25/2018.(X.12.) KT. határozat 
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Nem minősül pótlásnak a diákigazolvány érvényességét igazoló oldala 

betelte miatt, valamint a személyes adatok változása miatt szükségessé 

váló igazolványcsere. 

 

(6) A leckekönyv pótlásának díja - kivéve, ha a pótlást hivatalból rendelik el    

- a mindenkori minimálbér 5%-ának megfelelő összeg.  

 

(7) Az a hallgató, aki szakdolgozatának leadási határidejét február 15.-e utánra 

halasztja, első halasztási kérelem esetén 3000 Ft, második és minden 

további halasztási kérelem esetén alkalmanként a mindenkori minimálbér 

5%-ának megfelelő összeget köteles megtéríteni. 

 

(8)  A 2007 és 2012 szept. 1. je között a karra beiratkozott hallgató ugyanazon 

tárgy harmadszori felvételéért kreditarányos költséget köteles fizetni. 

2012/2013 tanévtől beiratkozott hallgatók esetében, ugyanabból a tárgyból 

a másodszori tárgyfelvételért a mindenkori minimálbér 5% -át kitevő 

összeg fizetendő, (ugyanazon tárgy harmadszori felvételéért kreditarányos 

költséget köteles fizetni.  Ezen utóbbi rendelkezés azonban csak az 

egyetemi TVSZ-ben történt rögzítés után lép hatályba.) 

 

(9) Az állami ösztöndíjas hallgatók áthallgatás kapcsán az adott idegen nyelvű 

képzés költségének 50%-a + a tárgy kredit értéke alapján számított 

arányos költség fizetésére kötelezettek. 

Költségtérítéses hallgatók az adott tárgy kreditértéke alapján, a másik 

nyelven történő oktatás teljes költségéből számított arányos díj fizetésére 

kötelezettek. 

 

Az Önköltséges hallgatók vonatkozásában fizetendő díjak és kedvezmények: 

(10) A Kar által évente meghatározott, évfolyamonként különböző összegű 

önköltség (költségtérítés) fizetésével kapcsolatban – tekintettel az összeg 

viszonylag magas voltára – valamennyi önköltséges (költségtérítéses) 

képzésben részt vevő hallgató nyújthat be részletfizetési kérelmet. A 

kérelmet indokolni kell. 

(11) A tanulmányi eredményhez kötött önköltség (költségtérítés) csökkentés 

mértéke megegyezik az Egyetem SzMSz-ében meghatározott esetekkel és 

mértékkel, azaz 3,51 – 4,50 között 10%, míg 4,51 felett 20 % 

kedvezményben részesíthető a hallgató. 

(12) CV és FM kurzus kapcsán  a 2012. szeptembere előtt beiratkozott 

hallgatók esetében a fizetendő összeg a költségtérítési összeg 50%-a plusz 

a nevezett tantárgy minta- tantervben meghatározott kreditarányos 
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összege. A 2012/13. tanévben első ízben beiratkozott hallgatók esetében a 

fizetendő térítési díj vizsgánként a mindenkori minimálbér 5%-ának 

megfelelő összeg. 

(13) Ismételt tárgyfelvétel kapcsán a 2012. szeptembere előtt beiratkozott 

hallgatók esetében a fizetendő összeg a költségtérítési díj 50%-a plusz a 

nevezett tantárgy mintatantervben meghatározott, kreditarányos összege. 

A 2012/13. tanévben első ízben beiratkozott hallgatók esetében a fizetendő 

térítési díj tárgyanként a mindenkori minimálbér 5%-ának megfelelő 

összeg. 

 

(14) 12 

 

 

13.§. 

 

Költségtérítési díjak 

 

A Kari Tanács a magyar nyelvű önköltséges hallgatók által fizetendő önköltségi 

és térítési díjak összegét az alábbiak szerint határozta meg:  

 

Önköltségi díj/költségtérítési díj a 2017/2018-as tanévben:  

  

Önköltségi díj/költségtérítési díj a 2019/2020-as tanév előtt beiratkozott 

hallgatók számára: 13 

  

I. évfolyam      1.350.000.-Ft/fő/félév 

II. évfolyam      1.165.346.-Ft/fő/félév 

III. évfolyam     1.275.856.-Ft/fő/félév 

IV. évfolyam     1.350.000.-Ft/fő/félév 

V. évfolyam      1.350.000.-Ft/fő/félév 

 

Önköltségi díj/költségtérítési díj a 2019/2020-as tanévtől beiratkozó hallgatók 

számára:  

 

I. évfolyam      1.350.000.-Ft/fő/félév 

II. évfolyam      1.350.000.-Ft/fő/félév 

III. évfolyam     1.350.000.-Ft/fő/félév 

IV. évfolyam     1.350.000.-Ft/fő/félév 

V. évfolyam      1.350.000.-Ft/fő/félév 

 

                                                 
12 Hatályon kívül helyezte: 31/2018.(XII.6.) KT. határozat 
13 Módosította: 28/2019.(V.16.) KT. határozat 
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Önköltségi díj/költségtérítési díj a 2020/2021-es tanévtől beiratkozó hallgatók 

számára:  

 

I. évfolyam      1.350.000.-Ft/fő/félév 

II. évfolyam      1.350.000.-Ft/fő/félév 

III. évfolyam     1.350.000.-Ft/fő/félév 

IV. évfolyam     1.350.000.-Ft/fő/félév 

V. évfolyam      1.350.000.-Ft/fő/félév 

 

 

Az önköltségi és költségtérítési díjak megállapítására évente május 31-ig kerül 

sor. 

 

Zárórendelkezések 

 

(1) E Rend elfogadását követően dékáni jóváhagyással lép életbe. 

 

(2) A Térítési és Juttatási Rend hatályba lépésével hatályukat vesztik a 

hallgatói támogatásokra, valamint az általuk fizetendő díjakra, térítésekre 

vonatkozó korábbi kari szabályzatok, továbbá azon kari szabályzatok 

rendelkezései, kari tanácsi határozatok, melyek e Renddel ellentétesek. 
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1. számú melléklet 

 

Adatlap rendkívüli szociális ösztöndíjhoz14 
 

2. számú melléklet 

 

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elbírálási pontrendszere15 
 

 

 

                                                 
14 Hatályon kívül helyezte: 25/2018.(X.12.) KT. határozat 
15 Hatályon kívül helyezte: 25/2018.(X.12.) KT. határozat 


