
III .   HALLGATÓI   KÖVETELMÉNY- 
RENDSZER 
III/2.1. Díjtételek 

A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 
60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói
Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú mellékletének 
(Díjtételek) elfogadását. 

Módosítva a Szenátus 
64.ba/2007/08. számú határozatával (2008. július 7.)
60.ab/2008/09. számú határozatával (2009. március 23.)
75.f/2009/10. számú határozatával (2010. május 10.)
88.de/2009/10. számú határozatával (2010. július 5.)
27.b/2010/11. számú határozatával (2010. november 22.)
SZ-34.b/2011/12. (2012. II. 20.) számú határozatával 
SZ-43/2011/12. (2012. III. 26.) számú határozatával 
SZ-82.d/2012/2013. (2013. VII. 1.) számú határozatával 
SZ-43/2013/2014. (2014. II. 10.) számú határozatával 
SZ-94/2013/2014. (2014. IV. 28.) számú határozatával 

RH-SZ/3-6/2014 



2 DÍJTÉTELEK 

1. számú melléklet

Díj  megnevezése Díj mértéke Megjegyzés 

Költségtérítési díj Jogcímét és mértékét a 2. számú 
melléklet határozza meg 

Nyelvi képzés díja 20 .000 forint/félév (2 
tanóra/hét) 

HTJSZ 31.§ (3) d) pontjában 
meghatározottak  szerint 

Adminisztratív kötelezettség mulasztása 

Késedelmes  beiratkozás/ 

bejelentkezés 

2 .000 forint/megkezdett hét Az oktatási ügyekért felelős

dékánhelyettes  engedélyével 

Szakirány-választás 
késedelme 

4.100 forint/ megkezdett hét – teljes munkaidőre megállapított
kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) 4%-a száz forintra
kerekítve/megkezdett hét

– teljesítési  határidőtől számítva
legfeljebb két hétig fogadható el

Tantárgyfelvétel regisztrációs 
időszakon kívüli módosítása

4 .100 forint/ tantárgy – teljes munkaidőre megállapított
kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) 4%-a száz forintra
kerekítve/tantárgy

– határidőtől számítva legfeljebb két
hétig fogadható el

Igazolások késői leadása/
bemutatása 

4 .100 forint/ megkezdett hét – teljes munkaidőre megállapított
kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) 4%-a száz forintra
kerekítve/megkezdett hét

Fizetési kötelezettség mulasztása 

Befizetési  kötelezettség 
mulasztása 

Ptk. 6:44. § (4) bekezdése alapján  a 
jegybanki alapkamat szerinti összeg 

Kollégiumi díj késedelmes 
befizetése 

500 forint/ megkezdett hét 

Tanulmányi kötelezettség mulasztása 

Évközi tervezési feladat 
késedelmes  teljesítése 

1 .000 forint/hét A kötelezettség teljesítési határidejétől 
számítva legfeljebb két hétig fogadható 
el. 



DÍJTÉTELEK 3 

Díj  megnevezése Díj mértéke Megjegyzés 

Kérelmek 

Kreditátviteli  kérelem 4.100 forint/ kérelem – teljes munkaidőre megállapított
kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) 4%-a száz forintra
kerekítve/kérelem

Méltányossági  kérelem 12 .200 forint/kérelem – teljes munkaidőre megállapított
kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) 12%-a száz forintra
kerekítve/kérelem

Szak - és szakirányváltási kérelem 4 .100 forint/kérelem – teljes munkaidőre megállapított

kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) 4%-a száz forintra
kerekítve/kérelem

Átvételi  kérelem 8 .100 forint/kérelem – teljes munkaidőre megállapított
kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) 8%-a száz forintra
kerekítve/kérelem

– más felsőoktatási intézmény
hallgatója által fizetendő

Szakdolgozat  késedelmes 
leadásának kérelme 

4 .100 forint/nap – teljes munkaidőre megállapított
kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) 4%-a száz forintra
kerekítve/nap

– a kötelezettség teljesítési határidejétől
számítva legfeljebb egy hétig fogadható el

Kérelem félév státuszának 
megváltoztatására   (aktiválás/ passziválás) 
regisztrációs idôszakon kívül 

2 .000 forint/kérelem – 

Vizsgákhoz és tantárgyfelvételhez kapcsolódó díjak 

Vizsgaismétlési díj 2 .000 forint Első alkalommal ingyenes (az összes

tárgyfelvételt  számítva). 

Szigorlat/komplex  vizsga, alapvizsga 
ismétlési díja 

4 .000 forint Első alkalommal ingyenes. 

Záróvizsga ismétlési díja 

a) első ismétlés esetén

b) második és további ismétlés

esetén

a) 10 .000 forint

b) 50 .000 forint

–



4 DÍJTÉTELEK 

Sikeres vizsga javítása ingyenes Egy félévben egy (a TVSZ 27. § 

(3) bekezdésében 

meghatározott esetben két) 

alkalommal vehető igénybe.

Kredittúllépési díj az összes előírt kreditet tíz
százalékkal meghaladó teljesített 
tantárgyak esetén a képzési ciklus 
végén   2500Ft/kredit 

Államilag  támogatott  v a g y 
ö n k öl t s é ge s képzésben a hallgató az 
összes előírt kreditet tíz százalékkal
meghaladó  kreditértékű
tárgyat költségtérítés fizetése nélkül 
vehet fel. Az ezen felül teljesített 
tantárgyakért díjat kell fizetni. (HTJSZ 31. 
§ (5) bekezdésében foglaltak szerint)

A vizsgáról igazolatlan távolmaradás (“nem 
jelent meg”) díja 

3.000 Ft/alkalom HTJSZ 31. § (7/A) bekezdésében 
meghatározottak szerint 

Felvett, de nem teljesített kredit magyar nyelvű tárgyak
esetében 1500  Ft/kredit 

idegen nyelvû tantárgyak esetében 
3000  Ft/kredit 

Felvett, de nem teljesített 
tantárgyakért az államilag 
támogatott képzésben részt 
vevô hallgatónak – a határontúli 
képzésben  résztvevők kivételével – díjat
kell fizetnie a leckekönyv lezárása után. 
Ezen díj mértéke maximum 40.000 
forint/hallgató/félév. 

Testnevelés felvétele az operatív 
tanterv ajánlásától eltérő félévben

2 .000 forint/alkalom A tanulmányaikat a 2009/2010- es 
tanévben vagy azt megelőzően
alapképzésben megkezdett hallgatók által 
fizetendô díj. 

Testnevelés újrafelvétele nem 
teljesítés esetén 

2 .000 forint/alkalom A nem teljesítéssel érintett 
félév végén fizetendő.

Kártérítés a hallgató hibájából 
okozott kár összege 

Ptk.- ban meghatározottak 
szerint. 

Diákigazolványhoz kapcsolódó díjak 

Állandó diákigazolvány díja 1 .400 forint 362/2011. Korm. rendelet 39-40. §-aiban 
meghatározottak  szerint 

Érvényesítő matrica elvesztése esetén 3 .500 forint 

Tanulmányokkal kapcsolatos iratok pótlása, fordítása és hitelesítése, igazolások 

Hallgatói jogviszonnyal rendelkezôk részére 

Leckekönyv másodlat kiállítása 10 .000 forint + illeték*

Leckekönyv-másolat hitelesítése 
(példányonként) 

600 forint 



DÍJTÉTELEK 5 

Díj  megnevezése Díj mértéke Megjegyzés 

Leckekönyv-kivonat készítése magyar 
nyelven 

első példány ingyenes,  minden
további példány 600  forint 

Leckekönyv-kivonat készítése angol 
nyelven 

első példány ingyenes,  minden
további példány 600  forint 

Leckekönyv-kivonat készítése német 
nyelven (nyomtatványoldalanként) 

600 forint 

Iskolalátogatási  igazolás, hallgatói 
jogviszony igazolása angol és német 
nyelven (példányonként) 

600 forint 

Egyéb magyar nyelvű igazolás ingyenes 

Egyéb angol és német nyelvû igazolás 
(példányonként) 

600 forint 

1 napon belüli sürgősségi felár az alapdíj kétszerese 

Tanulmányi idő, hallgatói jogviszony
igazolása magyar nyelven  
(példányonként) 

ingyenes 

Oklevélmásodlat kiállítása 10 .000 forint + 2000 
forint 

10.000 forint + illeték* 

Oklevél- és leckekönyvmásolat hitelesítése 

– elsô példány

– további példányok
1.900 forint 

1.100 forint 

Oklevélmelléklet kiállítása magyarul, 
angolul 

első példány ingyenes, 
minden további példány 
11 .000 forint 

Oklevélmelléklet kiállítása magyarul vagy 
angolul 

első példány ingyenes,

minden további példány 

5.500 forint 



6 DÍJTÉTELEK 

Díj  megnevezése Díj mértéke Megjegyzés 

Tanulmányokkal kapcsolatos iratok pótlása, fordítása és hitelesítése, igazolások 

Hallgatói jogviszonnyal NEM rendelkezôk részére 

Tanulmányi idő, hallgatói jogviszony
igazolása magyar nyelven  
(példányonként) 

3 .000 forint minimálbér 3%-a, száz forintra kerekítve 

Elveszett leckekönyv pótlására törzskönyvi 
kivonat 

15 .200 forint minimálbér 15%-a, száz forintra kerekítve 

Az Egyetem hivatalaiban hagyott 
leckekönyv megkeresése az oklevél 
kiadását követô hat hónapot 
meghaladóan 

2 .000 forint minimálbér 2%-a, száz forintra kerekítve 

Oklevélmásodlat kiállítása 10 .000 forint + 2000 
forint 

10.000 forint + illeték* 

Oklevél- és leckekönyvmásolat hitelesítése 

– első példány

– további példányok
5.000 forint 

3.000 forint 

minimálbér 5%-a, száz forintra kerekítve 
minimálbér 3%-a, száz forintra kerekítve 

Leckekönyvkivonat,  nyelvvizsga igazolás 

– első példány

– további példányok
4.100 forint 

2 .000 forint 

minimálbér 4%-a, száz forintra kerekítve 
minimálbér 2%-a, száz forintra kerekítve 

Oklevélfordítás  készítése, 
hitelesítése 

– első példány

– további példányok

13.200 forint 

4 .100 forint 

minimálbér 13%-a, száz forintra kerekítve 
minimálbér 4%-a, száz forintra kerekítve 

Leckekönyvfordítás készítése 
leckekönyv-oldalanként 

5 .000 forint minimálbér 5%-a, száz forintra kerekítve 

Leckekönyvfordítás  hitelesítése 

– első példány

– további példányok

13.200 forint 

4 .100 forint 

minimálbér 13%-a, száz forintra kerekítve 
minimálbér 4%-a, száz forintra kerekítve 

Egyéb magyar nyelvû igazolás 3 .000 forint minimálbér 3 %-a, száz forintra kerekítve 

Egyéb angol és német nyelvű igazolás 3 .000 forint minimálbér 3 %-a, száz forintra kerekítve 



DÍJTÉTELEK 7 

Díj  megnevezése Díj mértéke Megjegyzés 

Idegennyelvű díszoklevél kiállítása 15 .200 forint minimálbér 15%-a, száz forintra kerekítve 

Oklevélmelléklet kiállítása magyarul, 
angolul 

első példány ingyenes,
minden további példány 
15 .000 forint 

– első példány ingyenes, minden
további példány esetén a minimálbér 15 
%- a1   ötszáz, illetve ezer forintra
kerekítve. 
– Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
mellékletében meghatározottak  szerint 

Oklevélmelléklet kiállítása magyarul vagy 
angolul 

első példány ingyenes,

minden további példány 

5.500 forint 

Oklevélmelléklet kiállítása idegen nyelven 
(nem angol!) 

15 .200 forint minimálbér 15%-a, száz forintra 
kerekítve 

Oklevélhonosítás,  -elismerés díja 
25 .375 forint 

- minimálbér 25 %- a2

- A külföldi bizonyítványok és 
oklevelek elismerésérő l 
szóló szabályzatban   
meghatározottak szerint. 

Évfolyam találkozókhoz listák összeállítása 

- alapdíj 

- nevenkénti díj 

 

8 .100 forint 
500 forint 

minimálbér 8%-a, száz forintra 
kerekítve 
minimálbér 0,5%-a, száz forintra kerekítve 

1 napon belüli sürgősségi felár az alapdíj kétszerese 

1 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrôl: Melléklet a törvény 29. § (4) bekezdéséhez az egyes államigazgatási eljárások külön illetékérôl, 

VIII. Az iskolai, tanfolyami bizonyítványmásolat, másodlat illetéke: „Iskolai bizonyítvány – ideértve a felsôfokú oktatási intézmény által

kiállított oklevelet is –, továbbá a tanfolyami bizonyítvány másolatának, másodlatának kiállításáért 2000 forint illetéket kell fizetni.” 

2 A kérelem benyújtásakor hatályos, jogszabályban megszabott kötelezô legkisebb munkabér. 




