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10/2011. (VII. 25.) számú

TANULMÁNYI HIRDETMÉNY
a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosulásairól
I.
Az Egyetemi Tanács 793/2011.07.18. sz. határozatával a Hallgatói Térítési és Juttatási
Szabályzat (HTJSz) 25. § (3) bekezdését a következő n) ponttal egészítette ki:
[25. § (3) A jelen szabályzat alapján szedhető szolgáltatási díjak:]
n) A képzési programban (az egyes szakok tanterveiben) meghatározott oktatási és
tanulmányi követelmények teljesítéséhez, a bizonyítvány, az oklevél, illetve doktori
abszolutórium megszerzéséhez szükséges előadások, szemináriumok, konzultációk,
gyakorlati foglalkozások harmadik és további alkalommal történő felvételéért díj
szedhető.
Az elfogadott rendelkezés a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 125. § (1) bek.
a) pontjában, valamint 126. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésen alapul, amely szerint
államilag támogatott, valamint költségtérítéses képzésben a képzési programban
meghatározott oktatási és tanulmányi követelmények teljesítéséhez, a bizonyítvány, az
oklevél, illetve doktori abszolutórium megszerzéséhez szükséges előadások, szemináriumok,
konzultációk, gyakorlati foglalkozások, terepgyakorlatok legfeljebb két alkalommal történő
felvétele (…) minősül a hallgató által az államilag finanszírozott státusánál fogva, illetve az
általa fizetett költségtérítés fejében igénybe vehető szolgáltatásnak.
Ebből a szempontból tárgyfelvételnek a tárgyak rendes meghirdetés alapján történő felvétele
számít, a csak vizsgás (CV) ill. előrehozott vizsgás (EV) kurzus nem.
Az elfogadott rendelkezés a gyakorlatban a következőt jelenti:
a) Kötelező tárgyak esetén a Tanulmányi Osztály (TO) félévenként a halasztott tárgyfelvételi
határidő utáni napon megkeresi azon hallgatókat, akik a fentiek szerint legalább harmadszor
vesznek fel kötelező tárgya(ka)t normál (nem CV-s vagy EV-s) kurzusra. A TO ezután az
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adott hallgatónak annyiszor írja ki a harmadik (vagy többedik) tárgyfelvétel díjat, ahány ilyen
tárgya az adott hallgatónak van.
b) Kötelezően választható tárgyak esetén a HTJSz új rendelkezése a kötelezően választható
tárgyak összességére, mint tárgycsoportra vonatkozik, mivel azokból konkrét tárgya(ka)t
maga a hallgató választ ki. Ennek megfelelően fizetési kötelezettség akkor merül fel, ha a
hallgató azt a minimálisan előírt kreditmennyiséget, amelyet a tanterv szerint kötelezően
választható tárgyakból kell a végbizonyítványhoz megszerezni, már több mint kétszer
megszerezte (túlteljesítette) volna, ha az általa felvett szabadon ill. kötelezően választható
tárgyakat teljesítette volna. Ezért a TO a halasztott tárgyfelvételi határidő utáni napon
megkeresi azon hallgatókat, akik eddig jogász szakon 42, mesterszakon pedig 16 kreditnél
többet vettek fel a kötelezően választható tárgyak közül, és az adott félévre is vettek fel ilyen
típusú tárgyat. A nemzetközi igazgatási alapképzési szakon e körben csak akkor merül fel a
fizetési kötelezettség, ha a hallgató az évfolyamdolgozat vagy szakdolgozat konzultáció
tárgyat veszi fel harmadszor.
A harmadik tárgyfelvételben érintett hallgatónak e tárgyára/tárgyaira a TO kiírja a HTJSz
szerinti szolgáltatási díjat és üzenetet küld neki arról, hogy ha 10 napon belül nem teljesíti a
befizetést, akkor a tárgyból „aláírás megtagadva” bejegyzést kap. 10 nap után az erre
vonatkozó ellenőrzést a TO végrehajtja és annak, akinél a befizetés nem történt meg, bevezeti
az említett bejegyzést.
c) Szabadon választható tárgyak esetén a helyzet a b) ponthoz hasonló. A TO a halasztott
tárgyfelvételi határidő utáni napon megkeresi azon hallgatókat, akik eddig jogász szakon 32,
alapképzési szakon 24, mesterképzési szakon pedig 16 kreditnél többet vettek föl szabadon
választható tárgyakból, és az adott félévre is vettek fel ilyen típusú tárgyat. Az eljárás a b)
pont szerinti módon folytatódik.
A hallgatók által a 2011/2012-es tanévben fizetendő költségtérítésekről, térítési és
szolgáltatási díjakról szóló dékáni körlevél értelmében a harmadik tárgyfelvételért fizetendő
szolgáltatási díj nappali tagozaton tantárgyanként 12.000,- Ft, levelező tagozaton
tantárgyanként 7.000,- Ft.

II.
A Kari Tanács 22/2011. (VI. 26.) sz. határozatával a HTJSz 24. § (2) bekezdését kari
értelmező rendelkezéssel egészítette ki. A HTJSz említett bekezdése és a kari értelmező
rendelkezés a következő:
HTJSz 24. § (2) Térítési díj fizetésére kötelezhető az a hallgató is, aki az állami
támogatott, illetve költségtérítéses képzésben a képzési programban meghatározott
oktatási és tanulmányi követelmények teljesítéséhez szükséges kreditszámot 10%-ot
meghaladóan túllépi.
Kari értelmező rendelkezés a HTJSz 24. § (2) bekezdéséhez:
1. § Ha a hallgató a végbizonyítvány megszerzéséhez szükséges kreditszámot a
végbizonyítvány kiállítása előtt több mint 10%-kal túllépi (jogász osztatlan mesterképzési
szakon több mint 297 kreditet, nemzetközi igazgatási alapképzési szakon több mint 182
kreditet, európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési szakon több mint 121 kreditet
gyűjtött össze), mindaddig nem állítható ki számára a végbizonyítvány, ameddig a 10%-os
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határ felett összegyűjtött kreditekért a hallgatók által fizetendő költségtérítésekről, térítési és
szolgáltatási díjakról szóló tárgyévi hirdetményben kreditenként meghatározott térítési díjat
nem fizette meg. Az ezzel kapcsolatos szűrést a Tanulmányi Osztály a végbizonyítvány
kiállítása előtt végzi.
2. § Az 1. §-ban meghatározott kari értelmező rendelkezés 2011. július 1-jén lép hatályba.
Az elfogadott kari értelmező rendelkezés a HTJSz-nek eddig is hatályban volt – a
felsőoktatási törvény 58. § (4) bekezdésére alapuló – szabályának gyakorlati végrehajtását
szolgálja.
A hallgatók által a 2011/2012-es tanévben fizetendő költségtérítésekről, térítési és
szolgáltatási díjakról szóló dékáni körlevél értelmében a fentiek szerinti határt túllépő
kreditekért jogász szak nappali tagozaton kreditenként 8.000,-, levelező tagozaton 6.300,-,
nemzetközi igazgatási szak nappali tagozaton 5.600,-, levelező tagozaton pedig 5.000,- Ft-ot
kell fizetni.

III.
Az Egyetemi Tanács 794/2011.07.18. sz. határozatával a Hallgatói Térítési és Juttatási
Szabályzat (HTJSz) 25. § (3) bekezdését a következő n) ponttal egészítette ki:
[25. § (3) A jelen szabályzat alapján szedhető szolgáltatási díjak:]
m) A jogszabályban meghatározott, a hallgató által teljesített tanulmányi
követelményekről kiadott, a tantárgy (tantervi követelmény) tematikájának leírását
tartalmazó kreditigazolás kiállításáért díj szedhető.
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 15/A. § (1) bek. s) pontjában említett, valamint 15/N. §
(1) bekezdésében körülírt kreditigazolás arra szolgál, hogy a hallgató más felsőoktatási
intézményben esetlegesen folytatott tanulmányai kapcsán fölmerülő, a felsőoktatási törvény
58. § (7) bekezdésében meghatározott kreditátviteli eljárást lehetővé tegye. Kötelező tartalmát
a hivatkozott kormányrendelet 10. sz. mellékletének VIII. pontja határozza meg.
A hallgatók által a 2011/2012-es tanévben fizetendő költségtérítésekről, térítési és
szolgáltatási díjakról szóló dékáni körlevél értelmében a kreditigazolás kiállításáért
példányonként 4.000,- Ft-ot kell fizetni.
Budapest, 2011. július 25.
Dr. Komáromi László sk.
tanulmányi dékánhelyettes
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