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6/2012. (VII. 30.) számú

TANULMÁNYI HIRDETMÉNY
a hallgatók által fizetendő térítési és szolgáltatási díjakkal
kapcsolatos egyes változásokról
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) hatályba lépése, a Hallgatói
Térítési és Juttatási Szabályzat (HTJSz) ennek kapcsán várható módosítása, valamint a
hallgatók által fizetendő szolgáltatási díjak intézményi (egyetemi) szintű megállapítása
kapcsán a következő változásokra hívom fel a figyelmet:

I.
Tárgyfelvétel díja második tárgyfelvételtől
A hallgatók által fizetendő díjakról szóló, 2012. augusztus 1-től 2013. július 31-ig tartó
időszakra vonatkozó, immár egyetemi szinten megállapított és a kari honlapon közzétett
hirdetmény (a továbbiakban: Hirdetmény) tartalmazza a következő díjtételt: „Tárgyfelvétel
díja második tárgyfelvételtől: 4.500,- Ft”. Ennek jogszabályi alapját az Nftv. 81. § (1) bek. a)
pontja, valamint 82. § (2) bekezdése adja meg. Az eddigi, a 2005. évi CXXXIX. törvényre
(Ftv) és a HTJSz-re alapuló gyakorlatban csak a harmadik tárgyfelvételtől kellett szolgáltatási
díjat fizetni, a jövőben ez tehát az új törvény alapján módosulni fog: már a második
tárgyfelvételért is szolgáltatási díjat kell fizetni. Tárgyfelvétel alatt mindenfajta tárgyfelvétel
értendő, tehát a CV ill. EV típusú tárgyfelvétel is.
Tekintettel azonban arra, hogy a HTJSz új törvénynek megfelelő módosítása még nem
lépett hatályba, annak hatálybalépéséig Karunk továbbra is csak a harmadik
tárgyfelvételtől szedi a Hirdetményben meghatározott szolgáltatási díjat. Ez előzetesen
történik, a tárgyfelvétel során a hallgató magának írja ki ezt a díjtételt és fizeti meg a
Neptunon keresztül. Tárgyfelvételnek számít a CV ill. EV típusú tárgyfelvétel is.
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II.
Az ugyanazon tárgyból tett harmadik és további vizsga díja
Az ugyanabból a tárgyból tett harmadik és további vizsgáért fizetendő szolgáltatási díjra
vonatkozó normaanyagban érdemi változás nincs [Nftv. 82. § (2) bek., jelenleg hatályos
HTJSz 25. § (3) bek. b) pont]. A Hirdetmény azonban módosítja az eddigi díjtételt: a
vizsga díja a harmadik jelentkezéstől 3.000,- Ft (szigorlat esetén 4.000,- Ft). A Hirdetmény
időbeli hatálya alatt tehát ezen díjtétellel kell számolni.

III.
A 10%-ot meghaladó kredittúllépés díja
A HTJSz jelenleg hatályos 24. § (2) bekezdése szerint „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.” Ennek törvényi alapja az Nftv-ben is biztosítva van [49. § (2)
bek. és 82. § (1) bek. d) pont].
Ezt a térítési díjtételt azonban a Hirdetmény nem tartalmazza. Ilyen térítési díjat tehát a
Hirdetmény időbeli hatálya alatt a Kar nem szed.

IV.
Kreditigazolás kiállításának díja
A Hirdetmény a tárgytematikával ellátott, angol vagy magyar kreditigazolás kiállításáért csak
a második példánytól rendel szolgáltatási díjfizetést (4.000,- Ft).

V.
A változásokra tekintettel a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosulásairól szóló
10/2011. (VII. 25.) számú tanulmányi hirdetményemet ezúton visszavonom.
Budapest, 2012. július 30.
Dr. Komáromi László sk.
tanulmányi dékánhelyettes
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