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Előterjesztő: Vékony Edit, tanulmányi hivatalvezető

ELTE TáTK Térítési és szolgáltatási díjak (az ELTE SZMSZ II. kötet HKR 472. § melléklete)
BUDAPESTI KÉPZÉSI HELY magyar és idegen nyelvű alapképzésére, mesterképzésére és szakirányú továbbképzésére vonatkozóan
(Doktori képzés esetén jelölve, hogy melyik tétel vonatkozik rájuk.)
Térítés és szolgáltatási díjak:
Összeg:
határidő utáni regisztráció esetén – DOKTORI KÉPZÉSEN IS
3500 Ft 4500 Ft
költségtérítés/önköltség fizetési felszólítása esetén - DOKTORI KÉPZÉSEN IS
3500 Ft 4500 Ft / felszólítás
egy vizsgaidőszakon belüli 3. vizsga letétele ugyanabból a tárgyból (méltányossági kérelem alapján)
4500 Ft / vizsga
5. és további jegyszerzési kísérlet (méltányossági kérelem alapján)
4500 Ft / kísérlet
4. és további tárgyfelvétel (méltányossági kérelem alapján)
4500 Ft / felvétel
vizsgáról való igazolatlan távolmaradás esetén - DOKTORI KÉPZÉSEN IS
4500 Ft / jelentkezés
utólagos kurzusfelvétel (HKR 62/A. §-a és méltányossági kérelem alapján – minden esetben oktatói támogatással) - DOKTORI 4500 Ft / kurzus
KÉPZÉSEN IS
második javítóvizsga díja (HKR 455. § (6) bekezdés)
4500 Ft
határidő utáni szakdolgozati témaválasztás, záróvizsga-jelentkezés és szakdolgozat-leadás (méltányossági kérelem 4500 Ft / alkalom
alapján)
harmadik tárgyfelvétel - DOKTORI KÉPZÉSEN IS
4500 Ft / kurzus
utólagos kurzusleadás (méltányossági kérelem alapján) - DOKTORI KÉPZÉSEN IS
4500 Ft / kurzus
átvételi kérelem beadásakor (más felsőoktatási intézményből)
7000 Ft
elégtelenre értékelt szakdolgozat után új szakdolgozat beadásakor
10000 Ft
oklevél-melléklet kiállítása
15000 Ft
2005. január 1. előtt záróvizsgát tett hallgató esetén
leckekönyv-másodlat kiállítása 2013. szeptember 1-jétől
6500 Ft
(Az e-index kivonatért - a félévente 1 db ingyenesen felül - 2000 Ft-ot kell fizetni.)
oklevél másodlat kiállítása esetén
5000 Ft (+2000 Ft illeték)
mesterképzési szakokra felvett hallgatók által fizetendő díjak a KKK-k 11. pontjai alapján elvégzendő kreditekért
6000 Ft / kredit
HKR 468. §-a alapján felnőttképzési jogviszony keretében felvett kurzusok esetén fizetendő díj – az EU állampolgárai esetén
8000 Ft / kredit 10000 Ft /
kredit

3. számú melléklet
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Térítés és szolgáltatási díjak:
HKR 468. §-a alapján felnőttképzési jogviszony keretében felvett kurzusok esetén fizetendő díj – EU-n kívüli külföldiek esetén

Összeg:
30000 Ft alapdíj + 15000 Ft /
kredit
2012 szeptemberétől állami ösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytató hallgatók által (HKR 130. §-a alapján) fizetendő maximum az éves HN 50%-a (a
önköltségrész, azaz a KREDITTÚLLÉPÉS díja:
2016/17. tanévben: 59500 Ft /
félév)
1 kredit díja = féléves önköltség / 30 (100 Ft-ra kerekítve)
maximum az éves hallgatói
normatíva 100%-a legyen a
2017/18. tanévtől
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