Hallgatói fizetendő díjak
(1) Ismétlő és javítóvizsga díja: A képzés folyamán ugyanabból a tantárgyból tett harmadik és további
vizsgáért a hallgató díjat fizet. Az ismétlő és javítóvizsga (beleértendő a záróvizsga is) díja:
2-3. javítóvizsga 1000 forint,
4-5javítóvizsga 3000 forint.
(2) Vizsgáról való igazolatlan távolmaradás díja: A hallgató díjat fizet, ha a vizsgáról való távolmaradását
a hátráltató ok megszűnését követő öt munkanapon belül nem igazolja az OI-n. A fizetendő díj 5000
forint.
(3) Mulasztási díj: Bármilyen adminisztratív határidő, adatközlés mulasztásáért, a feladat újabb
időpontig történő teljesítéséért illetve hivatali korrekciójáért a hallgató díjat fizet. A hallgató tételenként
fizeti a díjat (például tantárgyanként, helytelen pénzügyi utalásonként, kollégiumi díj késedelmes
fizetésenként).
Fizetendő
díj
2000
forint.
A könyvtári késedelmi díj megállapításának szabályait a könyvtárhasználati alapelvek és beiratkozás
szabályai tartalmazzák. A hallgatóra kirovandó büntetésekről a listát a Központi Könyvtár és Levéltár
az OI-nak heti rendszerességgel megküldi, aminek az ETR-ben való kiírása az OI feladata. A könyvtár
által kiszabott késedelmi díjat a hallgatónak az ETR-en keresztül kell befizetni.
(4) Ekvivalencia vizsgálat kérelmezési díj: A hallgató nem az Egyetemen teljesített tantárgyak
ekvivalencia vizsgálatának kérelmezéséért 2000 forint különeljárási díjat köteles fizetni kérvényenként.
(5) Képzéssel kapcsolatos okirat kiadási ismételt kiadási díja: A hallgató díjat fizet a képzéssel
kapcsolatos bármilyen okirat ismételt kiadásáért. Fizetendő díj az okirat kiadásának önköltsége.
(6) Tantárgy nemteljesítési díj: A hallgató az adott félévben felvett, de nem teljesített kötelezően
választott és szabadon választott tárgyak esetében tantárgyanként 2000 forint, nemteljesítési díjat
köteles fizetni. A díjat az államilag támogatott és a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók
egyaránt fizetik.
(7) Tantárgy újrafelvételi díj: A hallgató azokért a tantárgyakért, melyeket a képzése során korábban
már felvett, de nem teljesített a második felvételtől kezdve tantárgy újrafelvételi díjat köteles fizetni. A
díj mértéke tantárgyanként 2000 Ft. A díjfizetési kötelezettséget a tantárgyfelvételi folyamat lezárultát
követően, a hallgató végleges tanrendje alapján kell megállapítani és kiszabni. A díjat az államilag
támogatott és a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók egyaránt fizetik.
(8) Kredit túllépési díj: A hallgató az oklevél megszerzéséhez előírt kredit 10% felett kredit túllépési
díjat fizet. Fentieknél az adott képzésen összes teljesített kreditek számát kell figyelembe venni,
beleértve a fakultatívként teljesített tantárgyakat is. Az akkreditációval korábbi tanulmányokból
elfogadott tárgyak, a kreditpótlás keretében teljesített tárgyak és mobilitással teljesített tantárgyak
kreditértékei nem számolandók. Fizetendő díj többlet kreditenként 5000 forint.
(9) Kreditpótlási díj: A kreditelismertetési határozatban meghatározott díjat kell fizetni, melynek
mértékét kari tanácsi határozatban kell megállapítani.
(10) (1) Idegen nyelvű képzési hozzájárulás: Az idegen nyelven felvett tárgyak kurzusai esetében a
hallgató – az alább meghatározott esetek kivételével – képzési hozzájárulást fizet. A hozzájárulás
kreditarányosan kerül megállapításra. A hallgatók által nulla kreditponttal felvett kurzusok esetében a
tárgy ETR szerinti kreditösszege képezi a számítási alapot. A hozzájárulás mértékét az adott tárgyat
meghirdető kar dékánja határozza meg, a Kari Tanács javaslata alapján. A hozzájárulást tanévenként
kell megállapítani, a megelőző év szeptember 30-ig.

Nem kell idegen nyelvi képzési hozzájárulást fizetni a más intézményben teljesített, az Egyetem illetékes
Kreditátviteli Bizottsága által elfogadott tárgyak után.
A karok kedvezményes idegen nyelvi képzési hozzájárulást is megállapíthatnak, ha a hallgató legalább
egy modell tanterv szerinti félév tárgyait kivétel nélkül felveszi, ugyanazon az idegen nyelven. A
kedvezményes képzési hozzájárulás féléves összegéből levonható a térítésmentes pluszkreditekkel
kiegészített idegen nyelvi kontingens kitöltését szolgáló kurzusok kreditarányos díja.
Az idegen nyelvi képzési hozzájárulás tárgyfelvételkor fizetendő, az ETR-en keresztül.

