A hallgatók részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról szóló szabályzat
NymE Benedek Elek Pedagógiai Karra vonatkozó kiegészítésének melléklete
Hallgatók által fizetendő térítési díjak 2014. október 15-től
Megnevezés
KÉRELEM BENYÚJTÁSA NÉLKÜL FIZETENDŐ DÍJAK
Különeljárási díj (késedelmes beiratkozás, tantárgyfelvétel, személyi adatszolgáltatás)
Különeljárási díj (ismételt tárgyfelvétel)

Térítés díja
4.500,- Ft
3.000,- Ft/tárgy

A költségtérítés/önköltség befizetésének késedelme
Szakdolgozat késedelmes benyújtása (max. 5 munkanap, külön engedéllyel max. újabb 5
munkanap)
Gyakorlati jegy, kollokvium, szigorlat második ismétlése
Igazolatlan távolmaradás vizsgáról
Záróvizsga ismétlése (sikertelen ZV, vagy leadott ZV jelentkezést követő igazolatlan
távolmaradás esetén)
Hitelesített tantárgyi tematikák kiadása végzett hallgatók részére
Részismeretek megszerzésére irányuló képzés

4.500,- Ft/megkezdett hét
2.000,- Ft/nap
3.000,- Ft/alkalom
4.500,- Ft/vizsga
20.000,- Ft
1.500,- Ft/tematika,
max. 15.000,- Ft
2.000,- Ft/kredit

Ideiglenes diákigazolvány kiállítása, diákigazolvány elvesztése esetén annak pótlása

1.000,- Ft

Részletes igazolás tanulmányokról (Törzskönyvi kivonat)

5.000,- Ft

Tanulmányok befejezéséről szóló igazolás kiállítása magyar, angol vagy német nyelven
Tanulmányok befejezéséről szóló igazolás kiállítása magyar, angol vagy német nyelven
(külföldre postázás esetén)

3.000,- Ft
4.000,- Ft

Oklevélmelléklet utólagos kiállítása angol nyelven

5.000,- Ft + 2.000,- Ft
illeték
5.000,- Ft

Oklevélmelléklet utólagos kiállítása német nyelven

5.000,- Ft

A meghatározott minimális kreditek 10%-át meghaladó kreditértékre kreditenként**

3.000,- Ft

Leckekönyv, oklevél másodlatok kiadása*

KÉRELEM BENYÚJTÁSÁVAL EGYIDEJŰLEG FIZETENDŐ DÍJAK
Átvételi kérelem (intézményváltás, képzésváltás, tagozatváltás)
Előzetes kreditelismerési kérelem
Kreditátviteli kérelem
Egymásra épülő tárgyak egyidőben történő felvétele kérelem

3.000,- Ft
4.000,- Ft
2.000,- Ft/tárgy,
max. 20.000,- Ft
2.000,- Ft/tárgy

Kedvezményes tanulmányi rend kérelme

3.000,- Ft

Nyelvi specializáció leadása kérelem

3.000,- Ft

Szakdolgozat konzulensváltási kérelem

3.000,- Ft

Méltányossági kérelem

5.000,- Ft

Kérelem egyéb tanulmányi ügyben

3.000,- Ft

Jogorvoslati (fellebbezési) kérelem

5.000,- Ft
EGYÉB DÍJAK

Díszoklevél kiállítása***
5.000,- Ft
Diplomaátadó ünnepélyre meghívható vendégek belépési díja (januári ünnepség esetén
2.000,- Ft/fő
max. 3 fő/hallgatónként, júniusi ünnepség esetén max. 2 fő/hallgatónként)***
*1990. évi XCIII. törvény az illetékekről VIII. Melléklet Az iskolai, tanfolyami bizonyítványmásolat, másodlat illetéke:
„Iskolai bizonyítvány - ideértve a felsőfokú oktatási intézmény által kiállított oklevelet is -, továbbá a tanfolyami
bizonyítvány másolatának, másodlatának kiállításáért 2000 forint illetéket kell fizetni.”
**Kivétel: szakkollégiumi, tehetséggondozás és ERASMUS programban résztvevő hallgatók esetében.
*** Előzetes nyilatkozat alapján, a szolgáltatás igénybevételének függvényében fizetendő.
Elfogadva a Kari Tanács 70/2014.10.07. sz. határozatával.

