
Diákigazolvány pótlása

első esetben

minden további esetben

adott tárgyból tett 3. vagy további vizsga

tanévnaptárban meghatározott határidők elmulasztása 

(kivéve kérelmek benyújtási határideje)

záróvizsga megismétlése  

leckekönyvi másodlat kiadása 

a félévente ingyenesen kiadott tanulmányiosztály-vezetője által hitelesített 

leckekönyvi kivonaton felül kért leckekönyvi kivonat 

az alap- és mesterképzés tantervében magyar nyelven meghatározott, 

magyar nyelven oktatott ismereteknek - a hallgató választása alapján - nem 

magyar nyelven történő hallgatása

a felsőoktatási intézmény eszközeivel előállított, a felsőoktatási intézmény 

által a hallgató részére biztosított, a hallgató tulajdonába kerülő dolog (pl. 

sokszorosított segédletek, jegyzetek)

a felsőoktatási intézmény létesítményeinek (könyvtár, laboratórium, 

számítástechnikai, sport- és szabadidős létesítmények), eszközeinek 

használata az ingyenes szolgáltatásokon kívüli körben

kollégiumi és szakkollégiumi elhelyezés, ennek keretei között a kollégium 

létesítményeinek - így különösen a könyvtár, laboratórium, számítástechnikai, 

sport- és szabadidős létesítmények - eszközeinek használata.

bejelentkezés utáni tárgyfelvétel módosítása külön engedély alapján 

kreditet érő tantárgy méltányosságon alapuló felvétele

TVSZ alapján megadott – aktív félév utólagos passzívvá nyilvánítás – 

kedvezmény esetén 

vizsgáról való igazolatlan távolmaradás

korábbi hallgatói jogviszony igazolás 5.000,- Ft

idegen/magyar nyelvű leckekönyvi kivonat hitelesítése 10.000,- Ft

 oklevél másodlat kiállítása 10.000,- Ft

oklevélmelléklet másodlat kiállítása 1.000,- Ft/oldal

tanulmányokkal kapcsolatos dokumentumok kiadása a végzés után magyar nyelven 500,- Ft/oldal

(pl. tantárgyi program, gyakorlati igazolás, tanterv) angol nyelven 1.000,- Ft/oldal

90.000,- Ft

150.000,- Ft

órákban meghatározott alkalmazkodási 

időszak esetén
500,- Ft/óra

naptári hónapban meghatározott 

alkalmazkodási időszak esetén
40.000,-Ft/hó

maximum 245.000,-Ft

11.650,- Ft/hó

17.475,-Ft/hóKátay Gábor Kollégium

kreditet nem érő tantárgy méltányosságon alapuló felvétele

Végzett hallgatók által fizetendő díjak

Kollégiumi díj

id. Bókay János Kollégium

4.900,-*kontakt óra/12 (teljes idős képzés)

4.900,-*kontakt óra/4 (részidős képzés) 

4.900,-Ft

4.900,-Ft

elméleti záróvizsga

Hallgatók által fizetendő egyéb  díjak

Szakképzettség elismeréséhez szükséges kiegészítő feltételek eljárási díja

idegen nyelvű képzés tandíj 50%-ának kreditarányos értéke

önköltségi díj

esetenként az érintett szervezeti egységek működési rendje szerint

kollégiumi szabályzat szerint

4.900,- Ft/tantárgy

4.900,-/kredit

500,- Ft

1.500,- Ft

3.000,- Ft

alkalmazkodási időszak díja 

(amennyiben a Kar szervezésében végzi)

komplex záróvizsga (elmélet, gyakorlat)

Leckekönyv, oklevél pótlása esetén a nyomtatvány árát is meg kell téríteni.

5.500,- Ft

4.900,- Ft

10.000,- Ft

1.000,- Ft/oldal


