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ELTE TáTK Kari Tanácsa által 2022. április 12-én elfogadottak alapján 
TÉRÍTÉSI és KREDITTÚLLÉPÉSI DÍJAK a 2022/23. tanévre 

 
 

SZENÁTUS által nem szabályozott, de a 2017. június 13-i TáTK KT óta a 2022/23. tanévre is érvényes DÍJAK 
JOGCÍM DÍJ 

HKR 129. § (1) bekezdése alapján - 43. § szerinti - vendéghallgatói és - 46. § szerinti - felnőttképzési jogviszony keretében 
felvett 

10 000 Ft / kredit 

HKR 129. § (1) bekezdése alapján - 43. § szerinti - vendéghallgatói és - 46. § szerinti - felnőttképzési jogviszony keretében 
felvett kurzusok esetén fizetendő díj – az EU-n kívüli külföldiek esetén 

30 000 Ft alapdíj + 
15 000 Ft / kredit 

 

KREDITTÚLLÉPÉSI DÍJAK a 2022/23. tanévre 
HALLGATÓI CSOPORT DÍJ CSÖKKENTÉS/MENTESSÉG 

1.) 2018/19. tanévben vagy korábban 
felvett állami ösztöndíjas hallgatók 

Egy kredit díja megegyezik a képzésen 
előírt féléves önköltség /állami ösztöndíj 

egy harmincad részével. 
(pl. 300 000 Ft / félév önköltség esetén 10 000 Ft 

lesz egy kredit díja) 

469. §- alapján „Az államilag támogatott / 
állami ösztöndíjas hallgatók által fizetendő 

költségtérítés / önköltségrész összege félévente 
nem lehet több mint az éves hallgatói 

normatíva 50%-a.” (2021/22/2-ben max. 83 300 
Ft volt) 

2.) 2018/19. tanévben vagy korábban 
felvett ÖNKÖLTSÉGES hallgatók 

0 Ft --- 

3.) 2019/20/1-től felvett állami ösztöndíjas 
és minden önköltséges hallgató – kivéve 
a 4.) pont alatti önköltséges hallgatók 

Egy kredit díja megegyezik a képzésen 
előírt féléves önköltség /állami ösztöndíj 

egy harmincad részével. 
--- 

4.) 2019/20/1-től felvett EU-n kívüli 
(devizás) ÖNKÖLTSÉGES hallgatók 

Egy kredit díja megegyezik a képzésen 
előírt féléves önköltség /állami ösztöndíj 

egy harmincad részével. 

A kredittúllépésért fizetendő önköltségrész 
összege félévente nem lehet több mint a féléves 

önköltség egy harmad része. (pl. 2400 €/félév 
önköltséget fizető hallgató esetén max. 800 €-t fizethet 

kredittúllépésért.) 
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Megjegyzés: Az előterjesztés tartalma a Kari Tanács ülését megelőzően egyeztetésre került az ELTE TáTK vezetőségével, illetve az ELTE TáTK HÖK elnökével. 

 

KIEGÉSZÍTÉSEK 

A kredittúllépési díj TáTK-s kari számítási módja 

- legkorábban abban a félévben vizsgálja a TH a hallgató kredittúllépését és számít a kredittúllépésért önköltségrészt, amikor felveszi a 110%-on 

felüli kreditet (pl. egy 180 kredites alapképzés esetén, abban a félévben, amikor felvette a 199. kreditjét) 

o a 110%-on felül felvett féléves kreditekből levonjuk azon kreditek összegét, amelyeket a mintatanterve előír és először vett fel a vizsgált 

félévben, az így kapott kreditek összegéből levonásra kerül azon tárgyak kreditjeinek összege, amelyeket a hallgató 

másodszor/harmadszor/negyedszer vett fel, és 2./3./további tárgyfelvételi díjat fizetett érte 
(* A 2019/20. tanév 1. félévétől felvett második, harmadik és minden további tárgyfelvételért és sportkurzusért a szenátusi döntés értelmében a 

hallgató kurzusfelvételi díjat köteles fizetni, amely után kredittúllépési díjat nem kell fizetnie.) 

o az így kapott kreditösszeget szorozzuk meg a kredittúllépési díjjal a fenti táblázat szerint 

 
HKR 130. § 
(1) Az Nftv. 49. § (2a) bekezdése a) pontja szerinti lehetőségen felüli kurzusok felvételéért (beleértve a bármely ok miatt nem teljesített kurzus újbóli 
felvételét is) a jelen Szabályzat 58. § (4) bekezdése alapján a hallgató a 2012 szeptembere előtt indult képzések tekintetében kreditenként költségtérítést, 
a 2012 szeptemberében, valamint azt követen indult képzések tekintetében önköltségrészt fizet. A fizetési kötelezettség alól karközi megállapodás alapján 
nyújtott képzések tekintetében, valamint a Különös részben meghatározott esetben a dékán mentességet adhat. 
(2) 
(3) A kreditenkénti költségtérítési díjat, valamint az önköltségrészt attól kezdve kell megfizetni, amikor a hallgató kimerítette a 10%-nyi külön 
költségtérítés/önköltség, illetve térítési díj fizetés nélküli keretét. 
(4) A tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt, államilag finanszírozott képzésben megkezdett hallgatók tekintetében a) attól a hallgatótól szedhető 
költségtérítés, akinek az államilag támogatott képzésre beiratkozott féléveinek száma meghaladja a képzési és kimeneti követelményekben előírt képzési 
időt; b) a hallgatók a költségtérítés megfizetésével nem kerülhetnek hátrányosabb helyzetbe, mint a korábbi kari szabályozás szerinti díjfizetés esetében 
lennének. A Különös részben e bekezdésben foglalt szabálytól el lehet térni. 
(5) A 100%-os keret terhére számolandó a) a mintatantervben szereplő kurzusok első felvétele, illetve b) az oklevélszerzéshez előírt kreditértékig a 
szabadon választható kurzusok első alkalommal történő felvétele. 
(6) A 10%-os keret terhére számolandó minden további kurzusfelvétel, amiért a hallgató nem fizet azonnal. 
(7) 
(8) 

 


