
SZMSZ III. KÖTETE
HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

III/2.2. Díjtételek 

A Szenátus – a HÖK egyetértésével – 2015. július 13-i ülésén az 
SZ-122.b/2014/2015. (2015. VII. 13.) számú határozatával támogatta a 
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 2. számú mellékletének 
(Díjtételek) elfogadását.

AI-SZ/48/2015



2 DÍJTÉTELEK 

1. számú melléklet

Díj  megnevezése Díj mértéke Megjegyzés 

Adminisztratív kötelezettség mulasztása 

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

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

HTJSZ 30.§ (3) bekezdés 
d) pontjában meghatározottak szerint

Késedelmes  beiratkozás/ 
bejelentkezés 

2 .000 forint/megkezdett hét Az oktatási ügyekért felelős

dékánhelyettes  engedélyével 

Szakirány-választás 
késedelme 

4.200 forint/ megkezdett hét – teljes munkaidőre megállapított
kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) 4 százaléka száz
forintra kerekítve/megkezdett hét

– teljesítési határidőtől számítva
legfeljebb két hétig fogadható el.

Tantárgyfelvétel regisztrációs 
időszakon kívüli módosítása

4 .200 forint/ tantárgy – teljes munkaidőre megállapított
kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) 4 százaléka száz
forintra kerekítve/tantárgy

– határidőtől számítva legfeljebb két
hétig fogadható el

Igazolások késői leadása/
bemutatása 

4 .200 forint/ megkezdett hét – teljes munkaidőre megállapított
kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) 4 százaléka száz
forintra kerekítve/megkezdett hét

Egyéb adminisztratív 
kötelezettség mulasztása

4.200 forint/alkalom
– teljes munkaid re megállapított

kötelez  legkisebb munkabér
(minimálbér) 4 százaléka száz
forintra kerekítve/alkalom
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Díj  megnevezése Díj mértéke Megjegyzés 

Kérelmek 

Kreditátviteli  kérelem 4.200 forint/ kérelem – teljes munkaidőre megállapított
kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) 4 százaléka száz
forintra kerekítve/kérelem

Méltányossági  kérelem 12 .600 forint/kérelem – teljes munkaidőre megállapított
kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) 12 százaléka száz
forintra kerekítve/kérelem

Szak - és szakirányváltási kérelem 4 .200 forint/kérelem – teljes munkaidőre megállapított
kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) 4 százaléka száz
forintra kerekítve/kérelem

Átvételi  kérelem 8 .400 forint/kérelem – teljes munkaidőre megállapított
kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) 8 százaléka száz
forintra kerekítve/kérelem

– más felsőoktatási intézmény hallgatója
által fizetendő.

Szakdolgozat  késedelmes 
leadásának kérelme 

4 .200 forint/nap – teljes munkaidőre megállapított
kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) 4 százaléka száz
forintra kerekítve/nap

– a kötelezettség teljesítési határidejét l 
számítva legfeljebb egy hétig fogadható el. 

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

2 .000 forint/kérelem –

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.
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Sikeres vizsga javítása ingyenes Egy félévben egy (a TVSZ 31. § 
(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 

Állami (rész)ösztöndíjas/államilag támogatott, 
valamint a 2014/15. tanévben és azt követ en 
önköltséges képzésben tanulmányait megkezdett 
hallgató az összes el írt kreditet tíz százalékkal 
meghaladó kreditérték  tantárgyat önköltség/
költségtérítés fizetése nélkül vehet fel. Az ezen 
felül teljesített tantárgyakért térítési díjat kell 
fizetni. (HTJSZ 30. § (5) bekezdésében foglaltak 
szerint)

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

3.000 Ft/alkalom HTJSZ 30. § (7/A) bekezdésében 
meghatározottak szerint

Kreditelhagyási díj (felvett, de nem 
teljesített kreditek után)

magyar nyelvű tárgyak 
esetében 1500  Ft/kredit 

idegen nyelvű tantárgyak esetében
3000  Ft/kredit 

Felvett, de nem teljesített tantárgyakért az 
állami 
(rész)ösztöndíjas/államilag támogatott 
képzésben részt vevő hallgatónak – a 
határontúli képzésben résztvevők kivételével 
– térítési díjat kell fizetni a félév 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 fizetendő 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 

Vizsgákhoz és tantárgyfelvételhez kapcsolódó díjak 

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

–
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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 nyelvű 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, min-
den további példány 11 .000 
forint 

Oklevélmelléklet kiállítása magyarul vagy 
angolul 

első példány ingyenes, minden 
további példány 5.500 forint 

Tanulmányokkal kapcsolatos iratok pótlása, fordítása és hitelesítése, igazolások 

Hallgatói jogviszonnyal rendelkezôk részére 

Leckekönyv másolat kiállítása 
10 .000 forint + illeték*

Leckekönyv-másolat hitelesítése 
(példányonként) 

600 forint 

Ez a szolgáltatás nem automatikus, csak 
arra az esetre vonakozik, amikor az adott 
szervezeti egység ezt a szogláltatást 
egyes időszakokban vállalni tudja.
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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 .100 forint minimálbér 3%-a, száz forintra kerekítve 

Elveszett leckekönyv pótlására törzskönyvi 
kivonat 

15 .700 forint minimálbér 15%-a, száz forintra kerekítve 

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

2 .100 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
5.200 forint
3.100 forint

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

Leckekönyvkivonat,  nyelvvizsga igazolás 

– első példány

– további példányok
4.200 forint
2 .100 forint

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

Törzslap-kivonat kiállítása első példány ingyenes, 
minden további példány 
15.700 forint

minimálbér 15%-a, száz forintra kerekítve
Az Egyetem a hallgatói jogviszony megszűnésekor 
papír alapú hitelesített törzslap-kivonatot ad ki
a) hivatalból a tanulmányát végbizonyítvány 
(abszolutórium) nélkül befejező hallgató részére,
b) kérelemre a végbizonyítványt szerzett, de 
tanulmányát oklevél megszerzése nélkül befejező 
hallgató részére,
c) kérelemre a szakirányú továbbképzésben oklevelet 
szerzett hallgató részére.

Tantárgyteljesítési lap hitelesítése első példány 
félévenként ingyenes, 
minden további 
példány 1.000 Ft

Minimálbér 1%-a, száz forintra kerekítve. Az adott 
félévre vonatkozóan tartalmazza képzési 
időszakonként a felvett tantárgyak, tantervi egységek 
adatait (neve, kódja, az oktató neve, a kreditértéke, a 
számonkérés módja, heti vagy féléves óraszáma, a 
foglalkozás típusa, a követelmények teljesítésének 
értékelése, időpontja, az értékelő oktató neve), a 
képzési időszak lezárásának adatait (a lezárás 
dátuma, a felvett kredit, a teljesített kredit, a 
(halmozott) súlyozott tanulmányi átlag, a kreditindex, 
korrigált kreditindex, összesített korrigált kreditindex);



DÍJTÉTELEK 7 

Díj  megnevezése Díj mértéke Megjegyzés 

Idegennyelvű díszoklevél kiállítása 15 .700 forint minimálbér 15%-a, száz forintra kerekítve 

Oklevélmelléklet kiállítása magyarul
és angolul

első példány ingyenes, 
minden további példány 
15 .500 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 .700 forint minimálbér 15%-a, száz forintra 
kerekítve 

Oklevélhonosítás,  -elismerés díja 
26 .250 forint

- minimálbér 25 %- a3

- A külföldi bizonyítványok és 
oklevelek elismeréséről szóló
szabályzatban   
meghatározottak szerint. 

Évfolyam találkozókhoz listák összeállítása 

- alapdíj 

- nevenkénti díj 

 

8 .400 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 illetékekr l: Melléklet a törvény 29. § (4) bekezdéséhez az egyes államigazgatási eljárások külön illetékér l, 
VIII. Az iskolai, tanfolyami bizonyítványmásolat, másodlat illetéke: „Iskolai bizonyítvány - ideértve a fels fokú oktatási intézmény által kiállított
oklevelet is -, továbbá a tanfolyami bizonyítvány másolatának, másodlatának kiállításáért 2000 forint illetéket kell fizetni.”

Oklevélfordítás  készítése, 
hitelesítése 

– első példány

– további példányok

13.600 forint

4 .200 forint

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

Leckekönyvfordítás készítése 
leckekönyv-oldalanként 

5 .200 forint minimálbér 5%-a, száz forintra kerekítve 

Leckekönyvfordítás  hitelesítése 

– első példány

– további példányok

13.600 forint

4 .200 forint

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

Egyéb magyar nyelvű igazolás 3 .100 forint minimálbér 3 %-a, száz forintra kerekítve 

Egyéb angol és német nyelvű igazolás minimálbér 3 %-a, száz forintra kerekítve 3 .100 forint

Oklevélmelléklet-másodlat kiállítása 
magyarul és angolul

oklevélmelléklet első 
példányának kiadása ingyenes, 
másodlat kiállítása: 15.500 
forint/példány

– másodlati  példány esetén a minimálbér
15%-a2 ötszáz, illetve ezer forintra
kerekítve.

– Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
mellékletében meghatározottak szerint

2          A kérelem benyújtásakor hatályos, jogszabályban megszabott kötelező legkisebb munkabér.
3          A kérelem benyújtásakor hatályos, jogszabályban megszabott kötelező legkisebb munkabér.
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A kiadmány hiteléül:

Dr. Sárközi-Kerezsi Marica
a Szenátus titkára

Dr. Rostoványi Zsolt
rektor
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