
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

 

III. KÖTET 

 

 

A 

BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM 

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 

 

 

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest 2006 

(2017. június 29. napjától hatályos változat)



 

 2 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

 

I. RÉSZ ............................................................................................................................................... 6 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ..................................................................................................... 6 

A szabályzat hatálya ...................................................................................................................... 6 

A hallgatói térítésekkel, juttatásokkal kapcsolatban eljáró szervek .......................................... 7 

Hallgatói Térítések és Juttatások Bizottsága........................................................................... 7 

Diákjóléti Bizottság ................................................................................................................... 8 

A hallgatói térítésekkel és juttatásokkal kapcsolatos ügyekben eljáró bizottságok 

működésére vonatkozó alapvető rendelkezések ................................................................... 9 

Panasz, jogorvoslat ....................................................................................................................... 9 

Államilag támogatott, magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató fogalma ............................... 9 

II. RÉSZ ............................................................................................................................................ 12 

TÁMOGATÁSI FORMÁK ............................................................................................................. 12 

Támogatások, jogcímek .............................................................................................................. 12 

Hallgatóknak fizetendő ösztöndíjak .......................................................................................... 18 

Tanulmányi ösztöndíj .............................................................................................................. 18 

Szakmai-tudományos, közéleti ösztöndíj, valamint demonstrátori díj .............................. 19 

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj .......................................................................................... 21 

Alaptámogatás ........................................................................................................................ 23 

Rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj ......................................................................... 23 

Szakmai gyakorlati ösztöndíj ................................................................................................. 25 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj .................................................. 26 

Szakmai gyakorlat idejére adható ösztöndíj......................................................................... 28 

Egyéb intézményi juttatások .................................................................................................. 28 

Biztos jövő ösztöndíj ............................................................................................................... 29 

Vállalati ösztöndíjak ................................................................................................................ 30 

Egyéb pályázattal elnyerhetőösztöndíj támogatások .......................................................... 32 

Részképzés az Európai Gazdasági Térség országaiban ...................................................... 35 

Magyar állampolgár által, államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben 

folytatott képzéshez segítséget nyújtó ösztöndíj pályázatának kiírása és elbírálási 

rendje ....................................................................................................................................... 36 

Külföldi hallgatók többlettámogatása ................................................................................... 36 

Szervezeteknek nyújtható támogatások ................................................................................... 38 

Sporttevékenység támogatása .............................................................................................. 38 

Kulturális tevékenység támogatása ....................................................................................... 39 

Jegyzet-előállításra, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges 

elektronikus eszközök beszerzésére felhasználható keret .................................................. 40 

A Hallgatói Önkormányzat támogatása ............................................................................... 40 

Kollégiumi elhelyezésre vonatkozó szabályok .......................................................................... 41 

A kollégiumi ellátás igénybevétele ........................................................................................ 41 

Kollégiumi férőhely bérlése .................................................................................................... 43 

III. RÉSZ ........................................................................................................................................... 44 

HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK .................................................................. 44 



 

 3 

Az államilag támogatott és költségtérítéses, illetve a magyar állami (rész)ösztöndíjas és 

önköltséges képzési forma közötti átsorolás rendje ................................................................ 44 

A hallgató fizetési kötelezettség teljesítéséhez mentesség, kedvezmény, részletfizetési 

lehetőség biztosításának feltételei és szabályai........................................................................ 47 

Költségtérítés és önköltség ........................................................................................................ 49 

A költségtérítés és önköltség befizetésének szabályai ............................................................ 50 

Szolgáltatási és térítési díjak ....................................................................................................... 51 

Térítési díj ..................................................................................................................................... 51 

Szolgáltatási díj ....................................................................................................................... 52 

Kollégiumi térítési díj .............................................................................................................. 53 

A kollégiumi elhelyezésért fizetendő térítés befizetésének és felhasználásának 

szabályai .................................................................................................................................. 53 

IV. RÉSZ .......................................................................................................................................... 54 

NYILVÁNTARTÁS, VALÓTLAN ADATKÖZLÉS, TÉVES DÍJFIZETÉS ............................................. 54 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK ................................................................................................... 54 

VI. RÉSZ .......................................................................................................................................... 56 

ZÁRÓ, ÉRTELMEZŐ, HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK .................................................... 56 

1. számú melléklet ........................................................................................................................... 59 

Ösztöndíjpályázatok értékelési rendszere ................................................................................. 59 

1/a. számú melléklet .................................................................................................................... 59 

A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatok értékelése ........................................................ 59 

1/b. számú melléklet .................................................................................................................... 62 

A Biztos Jövő Ösztöndíj pályázatok értékelése ........................................................................ 62 

1/c. számú melléklet ....................................................................................................................... 64 

Sporttevékenység támogatása .................................................................................................. 64 

2. számú melléklet .......................................................................................................................... 68 

Budapesti Gazdasági Főiskolán fizetendő költségtérítés, önköltség összege .......................... 68 

3. számú melléklet .......................................................................................................................... 92 

A Budapesti Gazdasági Egyetemen a hallgatók által fizetendő térítési és szolgáltatási díjak . 92 

3/a. számú melléklet .................................................................................................................... 92 

Fizetendő térítési díjak ................................................................................................................ 92 

3/b. számú melléklet .................................................................................................................... 94 

A BGF hallgatói által fizetendő térítésidíjak a 2013/2014. tanévben ....................................... 94 

A BGE hallgatói által fizetendő szolgáltatási díjak a 2014/2015. tanévtől .............................. 94 

3/c. számú melléklet ..................................................................................................................100 

Az idegen nyelvű képzések önköltsége a 2012/2013. tanévtől az EU-s vagy az EU-n kívüli 

tagországból jelentkezettek (a külön felvételi eljárásban jelentkezők és felvettek esetén) 100 

3/d. számú melléklet ..................................................................................................................102 

A költségtérítéses, önköltséges hallgatók kreditarányos költségtérítési díj, önköltség 

fizetésének eljárási rendje 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben kerül bevezetésre ..102 

4. számú melléklet ........................................................................................................................ 105 

Az Egyetemen igénybe vehető szolgáltatások ........................................................................ 105 

4/a. számú melléklet: Díjmentesen igénybe vehető szolgáltatások .....................................105 

4/b. számú melléklet: Térítési díjfizetés mellett igénybe vehető szolgáltatások .................105 

5. sz. melléklet ............................................................................................................................... 107 

Kollégiumi díjtételek ................................................................................................................. 107 

6. számú melléklet ........................................................................................................................ 109 



 

 4 

Hallgatói szerződés minták ...................................................................................................... 109 

6/a. számú melléklet .................................................................................................................109 

A Budapesti Gazdasági Egyetem önköltséges képzési formában hallgatói jogviszonnyal 

rendelkezőkkel kötendő hallgatói képzési szerződésminta ..................................................109 

6/b. számú melléklet .................................................................................................................115 

Nyilatkozat számla ellenében történő önköltség/költségtérítési díj/felnőttképzés képzési 

díjának kiegyenlítéséhez ...........................................................................................................115 

6/c. számú melléklet ..................................................................................................................117 

Hallgatói képzési szerződés-módosítás minta .......................................................................117 

6/d. számú melléklet .................................................................................................................119 

Felnőttképzési szerződés minta ...............................................................................................119 

6/e. számú melléklet ..................................................................................................................125 

Felnőttképzési szerződés-módosítás minta ............................................................................125 

6/f. számú melléklet ..................................................................................................................128 

Képzési szerződés minta (a tanulmányaikat 2012. szeptember 1. előtt megkezdett államilag 

támogatott képzésről költségtérítéses képzésre átsorolt hallgatók esetén) ........................128 

6/g. számú melléklet .................................................................................................................134 

A Budapesti Gazdasági Egyetem felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára, 

önköltséges formában részismereti képzés folytatása céljából kötendő hallgatói képzési 

szerződés ...................................................................................................................................134 

6/h. számú melléklet .................................................................................................................139 

Study Contract ...........................................................................................................................139 

6/i. számú melléklet ...................................................................................................................144 

A Budapesti Gazdasági Egyetem költségtérítéses/önköltséges képzési formában hallgatói 

jogviszonnyal rendelkezőkkel megkötött ...............................................................................144 

7. számú melléklet ........................................................................................................................ 147 

A szociális támogatások igényléséhez és a kollégiumi jelentkezéshez szükséges 

nyomtatványok és tájékoztatók ............................................................................................... 147 

7/a. számú melléklet ..................................................................................................................147 

7/b. számú melléklet ..................................................................................................................148 

7/c. számú melléklet ..................................................................................................................149 

Egységes szempontrendszer a kollégiumi felvételi és a szociális támogatások elbírálásához 
 ....................................................................................................................................................149 

7/d. számú melléklet ..................................................................................................................155 

Csatolandó dokumentumok a rendszeres szociális pályázathoz  és a kollégiumi felvételi 

kérelemhez ................................................................................................................................155 

8. számú melléklet ........................................................................................................................ 159 

Hallgatók gyakorlati szerződése .............................................................................................. 159 

8/a. számú melléklet .................................................................................................................159 

Együttműködési megállapodás gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott 

gyakorlati képzés szervezésére ................................................................................................159 

8/b. számú melléklet .................................................................................................................165 

Együttműködési megállapodás felsőfokú szakképzés keretében folytatott gyakorlati képzés 

szervezésére ..............................................................................................................................165 

8/c. számú melléklet ..................................................................................................................171 

Együttműködési keretmegállapodás gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott 

gyakorlati képzés szervezésére ................................................................................................171 



 

 5 

8/d. számú melléklet .................................................................................................................181 

8/e. sz. melléklet ........................................................................................................................182 

 

 

 

  



 

 6 

Preambulum 

 

A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról 

szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) vonatkozó fejezetei, a felsőoktatásban részt 

vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. 

(III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) felhatalmazása, a felsőoktatási intézmények 

képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 

50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet, az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. 

(XII.30.) Korm. rendelet és a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó 

szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján az Egyetemi 

Hallgatói Önkormányzat egyetértésével az alábbi szabályzatot (a továbbiakban: HTJSZ) alkotja.1 

 

 

I. RÉSZ 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. fejezet 

 

A szabályzat hatálya 

 

1. § 

 

(1) A jelen Szabályzat hatálya az Egyetemmel hallgatói (illetve vendéghallgatói vagy 

felnőttképzési) jogviszonyban álló valamennyi személyre kiterjed, függetlenül attól, hogy a 

hallgatói (illetve vendéghallgatói vagy felnőttképzési) jogviszonya mikor keletkezett. 

 

(2) A jelen Szabályzat hatálya az Egyetemen valamennyi hallgatói (illetve vendéghallgatói vagy 

felnőttképzési) jogviszonyban folytatott képzésre kiterjed. 

 

(3) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed a képzésben részt vevő valamennyi oktatási szervezeti 

egységre, oktatóra, illetve az oktatásszervezési feladatokat bármilyen jogviszonyban ellátó 

alkalmazottakra. 

 

(4) A szabályzat hatálya annak kifejezett rendelkezése alapján kiterjed az Egyetemmel hallgatói 

jogviszonnyal még, vagy már nem rendelkező személyekre is. 

 

(5) A kollégiumokkal kapcsolatos – e szabályzat keretei között nem rendezett – kérdésekről az 

Egyetem kollégiumi szabályzata rendelkezik. 

 

(6) Az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményben részes állam, valamint olyan állam 

állampolgárát és annak családtagját, aki az Európai Közösséggel és tagállamaival kötött 

külön szerződés értelmében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, e 

szabályzat alapján azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik, mint a 

magyar állampolgárságú hallgatókat. 

                                                 
1 A szabályzatot a Szenátus 2006. október13-i ülésén a 3/2006. (X. 13.) számú határozatával fogadta el. A szabályzatot a Szenátus 2013. 

június 21-i ülésén a 2012/2013. tanévi (VI. 21.) 187. számú határozatával és a 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. 

számú határozatával átfogóan módosította, a szabályzat a módosításokat egységes szerkezetben tartalmazza. 
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2. fejezet 

 

A hallgatói térítésekkel, juttatásokkal kapcsolatban eljáró szervek 

 

2. § 

 

(1) Az Egyetemen a hallgatói térítésekkel és juttatásokkal összefüggő ügyekben az alábbi 

szervek és személyek (továbbiakban: szerv) járnak el első fokon, jelen szabályzatban 

meghatározott saját, illetve átruházott hatáskörben: 

 

a) Hallgatói Térítések és Juttatások Bizottsága (a továbbiakban: HTJB); 

b) Diákjóléti Bizottság (a továbbiakban: DJB); 

c) dékán, oktatási dékánhelyettes2 vagy az általa kijelölt személy; 

d) Tanulmányi és Oktatásszervezési Főosztály3 (a továbbiakban: TOF); 

e) rektor, oktatási és szolgáltatási rektorhelyettes4. 

 

 

Hallgatói Térítések és Juttatások Bizottsága 

 

3. § 

 

(1) Az Egyetem minden karán (a továbbiakban együtt: kar) Hallgatói Térítések és Juttatások 

Bizottsága (a továbbiakban: HTJB) működik, amelyek feladata e szabályzat keretei között a 

hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló források elosztásáról való döntés. 

 

(2) A HTJB-nek a források felosztásának elveire a DJB tesz javaslatot. 

 

(3) A Bizottság elnöke az oktatási dékánhelyettes, tagjai: 

 

a) a Dékáni Hivatal vezetője, 

b) a Tanulmányi és Oktatásszervezési Főosztály5 (a továbbiakban: TOF) vezetője, 

c) a Gazdasági és Műszaki Osztály kari vezetője, 

d) a Tanulmányi Bizottság elnöke, 

e) a Hallgatói Önkormányzat kari szervezeteinek elnöke, és tanulmányi alelnöke,6 

f) a Diákjóléti Bizottság elnöke, 

g) a Kollégiumi Bizottság elnöke 

h) a Kar egyik vezető oktatója.7 

                                                 
2 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától.   
3 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

augusztus 15. napjától. 
4 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
5 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

augusztus 15. napjától. 
6 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
7 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
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(4) A hallgatóknak kiutalt összegekről a Hallgatói Önkormányzat és a DJB minden hónap végén 

tájékoztatást kap a Tanulmányi és Oktatásszervezési Főosztály8 (a továbbiakban: TOF) 

vezetőjétől. 

 

(5) A HTJB szükség szerint, de legalább félévenként egyszer ülésezik. A HTJB tagjait az elnök, 

írásban hívja össze. Ülés összehívását bármely tag kezdeményezhet az elnöknél. 

 

(6) A HTJB felügyeletet gyakorol a DJB működése felett. Ennek keretében 4. § (4) bekezdésének 

megfelelően beszámoltatja a DJB-t féléves munkájáról. Amennyiben a beszámolót nem 

tartja elfogadhatónak, új beszámoló benyújtására kötelezi a DJB-t.  

 

(7) A HTJB tagjai a bizottság működésében kifejtett tevékenységükért a vonatkozó 

jogszabályok és szabályzatok szerint fegyelmi és/vagy anyagi felelősséggel tartoznak.  

 

(8) A HTJB e szabályzat keretei között a hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló források 

elosztásáról hozott döntéséről készült határozatot a HTJB elnöke írja alá. 

 

 

Diákjóléti Bizottság 

 

4. § 

 

(1) A Diákjóléti Bizottság (a továbbiakban: DJB) azon kari szervezete, amely elbíráljafélévente 

egyszer a szociális alapú ösztöndíjakhoz benyújtott pályázatokat az azokhoz mellékelt 

igazolások alapján és előterjeszti azokat döntésre a HTJB-hez, valamint eljuttatja a 

pályázatok alapján kiszámított szociális pontszámot a kollégiumi elhelyezésre vonatkozó 

döntés meghozatalát megelőzően a Kollégiumi Felvételi Bizottságokhoz. 

 

(2) A DJB 7 főből áll, melyből 5 főt a Hallgatói Önkormányzat helyi szervezeteKüldöttgyűlésen 

választ meg. A DJB hallgatói tagjait a Hallgatói Önkormányzat rendes választásán a 

Küldöttgyűlésbe választott képviselőkből kell megválasztani. A dékán a DJB-be oktató 

tagot, a kari gazdasági vezető a kari gazdasági igazgatási szervezet egy dolgozóját 

delegálja. 

 

(3) A DJB tagjai maguk közül elnököt választanak. 

 

(4) A DJB működéséről félévente beszámol a HTJB-nek. 

 

(5) A DJB tagjai a bizottság működésében kifejtett tevékenységükért a vonatkozó jogszabályok 

és szabályzatok szerint fegyelmi és/vagy anyagi felelősséggel tartoznak.  

 

(6) Nem lehet a DJB tagja az, aki jogerős fegyelmi, illetve dékáni figyelmeztetésben részesült. 

 

                                                 
8 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

augusztus 15. napjától. 
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(7) A DJB tag tagsági jogviszonya, amennyiben ellene fegyelmi eljárás indul, annak 

megindításától kezdve felfüggesztésre kerül, és az eljárás jogerős lezárásáig a DJB további 

munkájában nem vehet részt. Az eljárás alá vont DJB tag köteles az eljárás megindítás 

tényét írásban haladéktalanul bejelenteni a HTJB-nek. 

 

(8) Az a DJB tag, aki saját részére nyújtott be pályázatot, vagy igényelt ösztöndíjat, nem vehet 

részt saját pályázatának értékelésre való előkészítésében és elbírálásában. 

 

 

A hallgatói térítésekkel és juttatásokkal kapcsolatos ügyekben eljáró bizottságok működésére 

vonatkozó alapvető rendelkezések 

 

5. § 

 

(1) A bizottságok tagjainak jogait és kötelezettségeit, a bizottságok működési rendjének 

általános szabályait az Egyetem Szervezeti és működési szabályzatának mellékletét képező 

rendelkezésektartalmazzák. 

 

(2) A bizottságok ügykörükön belül hozott döntéseiket minden esetben a döntés meghozatalát 

követő 8 munkanapon belül kötelesek írásba foglalni a jelen szabályzat 9. mellékletében 

található határozati minták használatával, és azt dokumentálható módon az ügyben 

érintettekhez eljuttatni. A határozatot az adott ügyben hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező bizottság elnöke írja alá. 

 

3. fejezet 

 

Panasz, jogorvoslat 

 

6. § 

 

(1) Téves juttatás, illetve fizetési kötelezettség megállapítás miatt, továbbá a pályázati úton 

elnyerhető támogatás esetében – a kollégiumi elhelyezés esetén a 36. §-ban foglalt 

eltérésekkel – a határozattal szemben a hallgató a közléstől, illetve a tudomásszerzéstől 

számított 15 munkanapon belül fellebbezéssel élhet a kar dékánjánál. A fellebbezéshez 

csatolni kell a megtámadott határozatot, illetve a kérelemben foglaltakat alátámasztó 

dokumentumokat. A fellebbezést a kar dékánjának 8 munkanapon belül kell elbírálni. 

 

(2) A hallgatónak joga van az Egyetem döntése, intézkedése vagy mulasztása (továbbiakban: 

döntés) ellen a hallgatói jogviszonyára vonatkozó rendelkezések megsértésére 

hivatkozással jogorvoslati kérelemmel élni a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban 

(továbbiakban: TVSZ) foglaltak szerint.  

 

4. fejezet 

 

Államilag támogatott, magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató fogalma 

 

7. § 
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(1) Jelen szabályzat alkalmazásában államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak 

minősül az államilag finanszírozott képzésre felvett, és 

 

a) 1997. január 1. után, az 1998/1999-es, az 1999/2000-es tanévben hallgatói jogviszonyt 

létesített személy ezen jogviszonya keretében tanulmányai befejezéséig, amennyiben 

aa) első oklevelemegszerzése érdekében folytatja tanulmányait (e § alkalmazásában 

a továbbiakban: első alapképzés), vagy 

ab) főiskolai végzettségre épülő első tanári képesítés megszerzésére irányuló képzés 

keretében folytatja tanulmányait (e § alkalmazásában a továbbiakban: első 

kiegészítő alapképzés); 

 

b) a 2000/2001-es, a 2001/2002-es tanévben hallgatói jogviszonyt létesített személy ezen 

jogviszonya keretében 

ba) amennyiben e jogviszony létesítése előtt még nem létesített hallgatói jogviszonyt 

és első alapképzésben vesz részt, és megkezdett féléveinek száma a képesítési 

követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát nem haladja meg, vagy 

bb) első kiegészítő alapképzésben vesz részt, négy féléven keresztül; 

 

c) a 2002/2003-as, a 2003/2004-es, a 2004/2005-ös, a 2005/2006-os tanévben hallgatói 

jogviszonyt létesített személy e jogviszonya keretében 

ca) amennyiben e jogviszony létesítése előtt még nem létesített hallgatói jogviszonyt 

és első alapképzésben vesz részt és megkezdett féléveinek száma nem haladja 

meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát legalább 

8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel megnövelt értéket, vagy 

cb) amennyiben e jogviszony létesítése előtt hallgatói jogviszonyt létesített, de 

felvételi eljárás keretében e jogviszony megszüntetésével együtt új jogviszonyt 

hozott létre és első alapképzésben vesz részt, továbbá összes megkezdett 

féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési 

idő féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként 

kettővel megnövelt értéket, vagy 

cc) első kiegészítő alapképzésben vesz részt, négy féléven keresztül. 

 

d) az intézmény döntése alapján a már meglévő államilag finanszírozott helyre 

költségtérítése képzésből átvett hallgató a kilépett hallgató képzési idejéből még 

hátralevő időtartamra. 

 

(2) A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján a 2006/2007-es tanévtől hallgatói 

jogviszonyt létesített személy az abban szabályozott módon minősül államilag támogatott 

képzésben részt vevőnek. Eszerint: 

a) tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott 

képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is; 

b) a fogyatékossággal élő hallgató támogatási ideje négy félévvel megnövelhető; 

c) a támogatási időbe be kell számítani a megkezdett államilag támogatott félévet is, 

kivéve, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült 

befejezni a félévet; 

d) a támogatási idő számításánál figyelmen kívül kell hagyni a támogatási idő terhére 

teljesített félévet, ha megszűnt a felsőoktatási intézmény anélkül, hogy a hallgató a 
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tanulmányait be tudta volna fejezni, feltéve, hogy tanulmányait nem tudta másik 

felsőoktatási intézményben folytatni. Figyelmen kívül kell hagyni azt a félévet is, amelyet 

tanulmányai folytatásánál a felsőoktatási intézmény a megszűnt intézményben 

befejezett félévekből nem ismert el; 

e) a támogatási idő legfeljebb két félévvel megnő, ha a hallgató egységes, osztatlan 

képzésben vesz részt és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz 

félévet; 

f) a doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje legfeljebb további hat félévvel 

meghosszabbítható; 

g) az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban 

szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy azonos képzési 

ciklusban államilag támogatott képzésben kizárólag a h) pont szerinti feltételek 

fennállása esetén folytathatók tanulmányok. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a 

felsőfokú szakképzés tekintetében is; 

h) a támogatási idő, illetve a költségtérítéses képzéshez rendelkezésre álló idő 

számításakor egy félévként kell nyilvántartani, ha a hallgató – az elsőként megkezdett 

képzésének legkésőbb harmadik félévében létesített további (párhuzamos) hallgatói 

jogviszonyára tekintettel – 

ha) egyidejűleg több felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, illetve 

ha 

hb) ugyanabban a felsőoktatási intézményben egyidejűleg több szakképzettség, 

szakképesítés megszerzésére készül fel. 

i) ha a hallgató kimerítette az–a)-h) pontokban meghatározottak szerint – rendelkezésére 

álló támogatási időt, csak költségtérítéses képzési formában folytathat tanulmányokat a 

felsőoktatásban; 

j) az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet 

hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Ha a hallgató a támogatási idő alatt 

nem tudja befejezni tanulmányait, azt költségtérítéses képzési formában folytathatja. 

 

(3) Jelen szabályzat alkalmazásában magyar állami ösztöndíjas, magyar állami részösztöndíjas 

képzésben részt vevő hallgatónak minősül az Nftv. 47. §-a alapján bármely képzési 

ciklusban (alapképzés, mesterképzés), felsőfokú szakképzésben, felsőoktatási 

szakképzésben, szakirányú továbbképzésben – függetlenül annak munkarendjétől –magyar 

állami ösztöndíjas, magyar állami részösztöndíjas képzésre felvett hallgató. 

 

(4) A magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató képzésének teljes költségét, a magyar 

állami részösztöndíjjal támogatott hallgató képzési költségének felét az állam, az 

önköltséges képzés költségeit a hallgató viseli. 

 

(5) A hallgató magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben az alábbiak szerint vehet részt: 

 

a) a felsőfokú szakképzésben, felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és 

mesterképzésben összesen tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban 

tanulmányokat magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben (a továbbiakban: támogatási 

idő); 

b) egy adott fokozat (oklevél) megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő legfeljebb 

két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje; 
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c) az adott szak támogatási idejébe az azonos szakon (szakképzésen) korábban igénybe 

vett támogatási időt be kell számítani; 

d) a fogyatékossággal élő hallgató támogatási ideje legfeljebb négy félévvel 

megnövelhető; 

e) a hallgató által igénybe vett támogatási időnek minősül minden olyan félév, amelyre a 

hallgató bejelentkezett; 

f) a támogatási idő számításakor nem kell figyelembe venni 

fa) a megkezdett félévet, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem 

róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet, 

fb) a támogatási idő terhére teljesített félévet, ha megszűnt a felsőoktatási 

intézmény anélkül, hogy a hallgató a tanulmányait be tudta volna fejezni, 

feltéve, hogy tanulmányait nem tudta másik felsőoktatási intézményben 

folytatni, 

fc) azt a félévet sem, amelyet tanulmányai folytatásánál a felsőoktatási intézmény 

a megszűnt intézményben befejezett félévekből nem ismert el; 

g) ha a hallgató az a)-f) pontban meghatározott támogatási idő alatt az adott fokozatot 

(oklevelet) nem tudja megszerezni, a tanulmányait az adott szakon (szakképzésen) 

önköltséges képzési formában folytathatja akkor is, ha az a) pont szerinti támogatási 

időt egyébként még nem merítette ki, feltéve, hogy az intézmény rendelkezik szabad 

kapacitással. 

 

(6) A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a 

felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal, hogy aki egy képzési 

ciklusban magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytat, ugyanazon 

képzési ciklusba tartozó további (párhuzamos) képzés folytatása esetén a támogatási időből 

félévente a párhuzamosan folytatott állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzések 

számának megfelelő számú félévet le kell vonni. 

 

(7) Ha a hallgató kimerítette az (3)-(6) bekezdésekben meghatározottak szerint rendelkezésére 

álló támogatási időt, csak önköltséges képzési formában folytathat tanulmányokat a 

felsőoktatásban. 

 

II. RÉSZ 

 

TÁMOGATÁSI FORMÁK 

 

1. fejezet 

 

Támogatások, jogcímek 

 

8. § 

 

(1) A hallgatói juttatások fedezete a juttatásokhoz nyújtott költségvetési támogatás és az 

intézmény saját bevétele ezen célra fordítható meghatározott része. 

 

(2) Az Egyetem az alábbi hallgatói juttatásokhoz nyújtott költségvetési normatív 

támogatásokra jogosult [normatívák]: 
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a) hallgatói ösztöndíj támogatás, 

b) kollégium támogatása, 

c) lakhatási támogatás, 

d) tankönyv- és jegyzettámogatás, illetve sport-és kulturális normatív támogatás, 

e) nemzeti felsőoktatási ösztöndíj támogatása. 

 

(3) A hallgatói juttatásokhoz nyújtott költségvetési forrásokat (hallgatói juttatási keretösszeg) 

az Egyetem a következő jogcímeken használja fel [felhasználási jogcímek]: 

 

a) tanulmányi ösztöndíj, 

b) nemzeti felsőoktatási ösztöndíj, 

c) intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj, 

d) alaptámogatás, 

e) rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj, 

f) Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi rész, 

g) külföldi hallgatók miniszter ösztöndíja, 

h) intézményi működési költségek finanszírozása, 

i) szakmai gyakorlati ösztöndíj. 

 

(4) Az Egyetem saját bevétele terhére, továbbá a Hallgatói Önkormányzattal kötött 

megállapodás alapján az e szabályzatban meghatározott módon, pályázati úton egyéb 

ösztöndíjakat adományozhat. 

 

9. § 

 

Az Egyetem, illetve annak karai a hallgatói juttatásokhoz biztosított támogatást az állami 

költségvetés terhére szociális és teljesítmény alapú támogatási, valamint az Intézmény működési 

költségeinek finanszírozása jogcímeken, saját bevételei terhére egyéb ösztöndíj jogcímén – az 

alábbi megosztásban – használja fel: 

 

a) teljesítményalapú ösztöndíjak: 

aa) tanulmányi ösztöndíj, 

ab) nemzeti felsőoktatási ösztöndíj, 

ac) szakmai, tudományos, közéleti ösztöndíj. 

 

b) szociális alapú ösztöndíjak: 

ba) rendszeres szociális ösztöndíj, 

bb) rendkívüli szociális ösztöndíj, 

bc) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi rész, 

bd) a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja, 

be) alaptámogatás, 

bf) szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása. 

 

10. § 

 

Az Egyetem saját bevételei terhére, továbbá a Hallgatói Önkormányzattal kötött megállapodás 

alapján, az alábbi támogatásokat biztosíthatja egyéb ösztöndíj jogcímén: 
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a) terepgyakorlati és nyári szakmai gyakorlat idejére adható ösztöndíj, 

b) Erasmus, és más külföldi tanulmányok, külföldi szakmai gyakorlat idejére folyósítható 

ösztöndíj, 

c) kari egyéb ösztöndíjak (pl. kiemelt ösztöndíj, Kiemelkedő Sporttevékenységért 

ösztöndíj9), 

d) Biztos jövő ösztöndíj és egyéb kompetenciafejlesztési pályázatokon elnyerhető 

ösztöndíj támogatás az Nftv. 85/C.§ d) pontja szerint.  

 

11. § 

 

Az intézményi hallgatói juttatási előirányzat terhére az Intézmény működési költségeinek 

finanszírozására nem közvetlen hallgatói juttatásként az alábbi jogcímeken történhet kifizetés: 

 

a) jegyzet-előállítás támogatása, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez 

szükséges elektronikus eszközök beszerzése, fogyatékkal élők tanulmányait segítő 

eszközök beszerzése; forrása a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális 

normatíva 24%-a; 

b) kulturális és sporttevékenység támogatása; forrása a tankönyv-, jegyzettámogatási, 

sport- és kulturális normatíva 20%-a; 

c) kollégium fenntartása, működtetése; forrása a kollégiumi támogatás intézményi 

összege; 

d) a lakhatási támogatás 70%-a kollégiumi férőhely bérlésére, illetve a kollégium 

felújítására/beruházására fordítandó; 

e) hallgatói önkormányzat működésének támogatása; forrása a hallgatói normatíva 1%-a. 

 

12. § 

 

(1) A fogyatékossággal élő hallgatók tényleges létszáma után az adott felsőoktatási intézményt 

kiegészítő normatív támogatás illeti meg. A kiegészítő normatív támogatás a 

fogyatékossággal élők sajátos igényeinek megfelelő feltételek javítása érdekében 

szükségessé váló feladatok finanszírozására használható fel. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás mértékét a felsőoktatási intézmények 

képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 

50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet határozza meg. 

 

13. § 

 

(1) A hallgatói támogatásokkal kapcsolatos juttatási listák elkészítése, számfejtése, 

utalványozása a karokon, VPOS utalása a Gazdasági Igazgatóságon központilag történik. A 

Gazdasági Igazgatóságon az előirányzatok alakulásáról tájékoztatja a karokat.10 

 

                                                 
9 Beépítette a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI.24.) 135. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 

2016. június 25. napjától. 
10 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
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(2) A juttatási előirányzatok megtervezése, a karoknál lévő fedezet nyomon követése és 

nyilvántartása a Gazdasági Igazgatóság, valamint a karok feladata. A juttatásonkénti 

keretösszegek jogszabályoknak megfelelő felhasználásáért a Gazdasági Igazgatóság, 

valamint a karok együttesen felelősek az Egyetem Gazdálkodási Szabályzata alapján.11 

 

(3) A karok a Gazdálkodási Szabályzatnak megfelelően az adott év február 20-ig teljesítik a 

hallgatói normatívák, valamint a saját bevételek terhére nyújtott hallgatói támogatások 

vonatkozásában beszámolási kötelezettségüket a Gazdasági Igazgatóság12 felé. 

 

14. § 

 

(1) A 9. §-ban meghatározott támogatási formák forrásai: 

 

a) Az aa) pont szerinti juttatás kifizetésére a hallgatói normatíva 59%-át, az ac) pont szerinti 

juttatás kifizetésére a hallgatói normatíva 2%-át kell felhasználni, az ab) szerinti juttatás 

kifizetésére a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj intézményi összegét. 

b) A ba)-bb) és be)-bf) pont szerinti juttatás kifizetésére kell felhasználni a hallgatói 

normatíva 38%-át, a lakhatási támogatás normatívája 30%-át, és a tankönyv-, 

jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva 56%-át. A rendelkezésre álló 

előirányzatból előbb az alaptámogatás kerül kifizetésre. Az ezután fennmaradó 

összeget 100%-nak tekintve, ennek 95%-át rendszeres szociális támogatásra, 5%-át 

rendkívüli szociális támogatásra kell felhasználni.13 

 

(2) A 9. §szerinti jogcímeken a támogatás kizárólag pénzbeli támogatásként bocsátható a 

jogosult hallgató rendelkezésére. 

 

(3) A tárgyévet megelőző év hallgatói juttatások kifizetésére felhasználható keret 

maradványának 30%-a a közéleti ösztöndíj és szakmai-tudományos ösztöndíj (a két 

ösztöndíj jogcím közötti megosztást a kar dékánja határozza meg a kari HÖK egyetértése 

mellett), 20%-a a rendszeres szociális ösztöndíj, 50%-a a tanulmányi ösztöndíj összegét 

növeli, amely keretek között indokolt esetben a dékán félévenként a teljes maradvány 20%-

ának erejéig átcsoportosíthat.14 

 

15. § 

 

(1) A 9. § aa), ab), ba), bc)-bd), bf) pontjaiban meghatározott ösztöndíjat havi rendszerességgel 

kell a hallgató részére kifizetni. A 9. § ac) pontjában meghatározott ösztöndíj havi 

rendszerességgel vagy félévente egy összegben folyósítható. 

 

                                                 
11 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 180. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
12 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 180. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától 
13 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 180. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
14 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI.24.) 135. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2016. 

június 25. napjától. 
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(2) Amennyiben a hallgató a regisztrációs hét első napját követő 10. munkanapig nem 

szolgáltatja a tanulmányi ösztöndíj-kifizetésének alapját képező valamennyi adatot, az 

adott félévben ösztöndíjban nem részesülhet. Az adatszolgáltatási határidő lejártát 

követően 10 munkanapon belül a Tanulmányi és Oktatásszervezési Főosztály15 ellenőrzik az 

átlagokat, és az ösztöndíjra való jogosultságot. A fentieket tartalmazó lista átvételét követő 

5. munkanap végéig a DJB előkészíti a döntési javaslatot a HTJB részére, amely 3 munkanap 

alatt meghozza döntését, és erről értesíti a Tanulmányi és Oktatásszervezési Főosztályt16. A 

Gazdasági Igazgatóság17 a Tanulmányi és Oktatásszervezési Főosztály18 adatszolgáltatása 

alapján – a tanulmányi félév első hónapjának kivételével – legkésőbb a tárgyhó 10. napjáig 

köteles számlavezető pénzintézete felé intézkedni e juttatások átutalásáról. 

 

(3) A 9. § aa), be) pontjaiban meghatározott jogcímeken az államilag támogatott, a magyar 

állami (rész)ösztöndíjasteljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, felsőfokú 

szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. A 9. § ab) pontjában 

meghatározott jogcímeken a teljes idejű alapképzésben, mesterképzésenrészt vevő 

hallgató részesülhet támogatásban. A 9. § ac) pontjában meghatározott jogcímeken a teljes 

idejű alapképzésben, mesterképzésen, felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató 

részesülhet támogatásban. A 9. § bd) pontjában meghatározott jogcímen az államilag 

támogatott, a magyar állami (rész)ösztöndíjasteljes idejű alapképzésben, mesterképzésen, 

illetve a résztanulmányokat folytató hallgató részesülhet támogatásban. A 9. § ba)-bb) 

pontokban meghatározott jogcímeken a szociális juttatásokra jogosult hallgató részesülhet 

támogatásban. A 9. §bf) pontjában meghatározott jogcímen az államilag támogatott, a 

magyar állami (rész)ösztöndíjas teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben részt vevő 

hallgató részesülhet. 

 

(4) Az e szabályzatban meghatározott szociális alapú támogatást a hallgató csak abban az 

esetben kaphat, ha más intézményben nem részesül ilyen támogatásban. Amennyiben 

ugyanaz a személy a 9. § b) pontja szerinti támogatást, illetve nemzeti felsőoktatási 

ösztöndíjat más felsőoktatási intézménytől is kap, az Egyetemen ezen juttatások 

igénybevételére nem jogosult az állami költségvetés terhére. A hallgató akkor jogosult 

támogatásra, ha elsőként az Egyetemen létesített államilag támogatott, magyar állami 

(rész)ösztöndíjas hallgatói jogviszonyt. 

 

(5) Az ösztöndíj keretösszegének megállapításakor 

a) a márciusi és októberi statisztikai adatközlések szerinti jogosultak létszámának számtani 

közepét kell figyelembe venni 

aa) a hallgatói ösztöndíj-támogatásra, 

ab) a kollégiumi támogatásra, 

ac) a lakhatási támogatásra, 

                                                 
15 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 180. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

augusztus 15. napjától. 
16 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 180 számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

augusztus 15. napjától. 
17 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 180. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától 
18 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 180. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

augusztus 15. napjától. 
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ad) a tankönyv- és jegyzettámogatásra, sport és kulturális tevékenységre fordítható 

összeg esetében, 

b) a tényleges jogosultsági hónapszám egytizedét kell figyelembe venni a nemzeti 

felsőoktatási ösztöndíj esetében, 

c) a ténylegesen kifizetendő összeget kell figyelembe venni a külföldi hallgatók miniszteri 

ösztöndíja és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi 

ösztöndíjrésze esetében. 

 

(6) A hallgatói ösztöndíj-támogatás esetében a jogosultak létszáma az államilag támogatott, a 

magyar állami (rész)ösztöndíjas alapképzésben, egyetemi szintű képzésben, felsőfokú 

szakképzésben, felsőoktatási szakképzésben, mesterképzésben teljes idejű képzésben részt 

vevő hallgatók száma a (12) bekezdésben foglaltak figyelembevételével. A számítás során a 

2006. szeptember 1-je előtt tanulmányokat kezdett hallgatókat legfeljebb a képzési időt 

nem meghaladó számú félévben lehet figyelembe venni.19 

 

(7) A kollégiumi támogatás esetében a jogosultak létszáma azoknak a hallgatóknak a száma, 

akik államilag támogatott, magyar állami (rész)ösztöndíjas teljes idejű képzésben vesznek 

részt, és 

a) az intézmény kollégiumában, 

b) a kollégiumi, diákotthoni követelményeket teljesítő, a felsőoktatási intézmény által 

bérelt férőhelyen, 

c) a Public Private Partnership keretében felépített vagy felújított diákotthonban20 

vannak elhelyezve. 

 

(8) A lakhatási támogatáshoz rendelkezésre álló támogatás esetében a jogosultak létszáma a 

felsőoktatási intézményben államilag támogatott, magyar állami (rész)ösztöndíjas teljes 

idejű képzésben részt vevő hallgatók létszáma levonva a képzés helyén bejelentett 

lakóhellyel rendelkező államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevők létszámának 

95%-át, továbbá levonva a kollégiumban, diákotthonban, bérelt férőhelyen elhelyezett 

létszámot. 

 

(9) A tankönyv- és jegyzettámogatásra, sport- és kulturális tevékenységre fordítható összeg 

esetében a jogosultak létszáma az ösztöndíj-támogatási jogosultak létszáma. 

 

(10) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj esetében a jogosultak létszáma a ténylegesen 

ösztöndíjban részesülő hallgatók száma. 

 

(11) A 9. § ab)-ac), valamint b) pontjaiban meghatározott juttatások hallgatói kérelemre adhatók. 

 

(12) A magyar állami ösztöndíjas hallgatóhoz képest a magyar állami részösztöndíjas hallgatót 

a jogosultsági elszámoláskor és a részére biztosított támogatások tekintetében 0,5-ös 

szorzóval kell figyelembe venni. 

 

                                                 
19A módosítást a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

június 20. napjától. 
20 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
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2. fejezet 

Hallgatóknak fizetendő ösztöndíjak 

 

Tanulmányi ösztöndíj 

 

16. § 

 

(1) Tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott, magyar állami (rész)ösztöndíjas teljes 

idejű alapképzésben, mesterképzésben,felsőoktatási szakképzésben és felsőfokú 

szakképzésbenrészt vevő hallgató részesülhet.21 

 

(2) A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható. A tanulmányi ösztöndíj 

egy tanulmányi félév időtartamára havi rendszerességgel, vagy félévente folyósított juttatás. 

A tanulmányi ösztöndíj a hallgató előző aktív félévben elért tanulmányi eredménye alapján 

folyósított támogatás.22 

 

(3) Tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott, magyar állami (rész)ösztöndíjas teljes 

idejű képzésben részt vevő hallgatók legfeljebb 50%-a a 15. § (12) bekezdésben foglaltak 

figyelembevételével részesülhet oly módon, hogy a tanulmányi ösztöndíj mértéke legalább 

a hallgatói normatíva 5%-a. 

 

(4) A tanulmányi ösztöndíj odaítélésekor – az abban részesülők körének és számának 

meghatározásakor – biztosítani kell, hogy a karon az azonos szakon és szakirányon, 

specializáción, az adott szemeszterben, az előző szemeszterben teljesített azonos 

tanulmányi átlag alapján megállapított ösztöndíjak azonos mértékűek legyenek. 

 

(5) Az Egyetemre első alkalommal beiratkozó hallgató a beiratkozását követő első képzési 

időszakban tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet. 

 

(6) Az ösztöndíjszámítás alapja azutolsó aktív félév korrigált kredit indexe.23 

 

(7) Nem kaphat tanulmányi ösztöndíjat az a hallgató, akinek az ösztöndíj alapjául szolgáló 

(előző) félévben a korrigált kreditindexe nem éri el a 2,50 24átlagot. Az ösztöndíjként 

felosztható összeget a DJB határozza meg a kari Gazdasági Osztály részéről megadott 

keretösszegre tekintettel. 

 

(8) Korábban más felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató és valamely karra átvett 

hallgató az átvétel félévében a szakra, évfolyamra megállapított legalacsonyabb tanulmányi 

ösztöndíjra jogosult abban az esetben, ha ösztöndíjra a megelőző félévben az átadó 

                                                 
21 A módosítást a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

június 20. napjától. 
22 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI.24.) 135. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2016. 

június 25. napjától. 
23 A módosítást a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

június 20. napjától. 
24 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
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felsőoktatási intézményben is jogosult volt, amit az átvett hallgató külön dokumentumokkal 

igazolni köteles. 

(9) A hallgató a pályázatok eredményének közzétételétől számított öt munkanapon belül 

írásban jelezheti a DJB-nek, ha adminisztratív hibát (pl. hibás tanulmányi átlag), vagy 

hiányosságot (Neptunból kimaradt bármilyen adat) észlel, ez esetben a HTJB dönt. 

 

 

Szakmai-tudományos, közéleti ösztöndíj, valamint demonstrátori díj25 

 

17. § 

 

(1) Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj jogcímen nyújtott támogatást a 

jogosult hallgatók létszámának arányában kapják meg a karok. 

 

(2) Az intézményi szakmai-tudományos és közéleti ösztöndíj jogcímen rendelkezésre álló keret 

50%-a26 szakmai-tudományos ösztöndíj, és 50%-a közéleti ösztöndíj kifizetésére fordítható, 

amely keretek indokolt esetben dékáni jóváhagyás mellett a 9. § ac) pontjának megfelelő 

ösztöndíjak kifizetésére rendelkezésre álló teljes keret 20%-ának erejéig tanévenként egy 

alkalommal átcsoportosíthatóak. 

 

(3) Az oktatási dékánhelyettes a 17/A-17/D. §-okban meghatározott döntési, intézkedési 

jogköreit nem delegálhatja más személyre. 

 

17/A. § 

 

(1) A szakmai-tudományos ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató, szakmai vagy 

tudományos tevékenységet végző hallgató részére – a szakmai vagy tudományos intézet 

véleményének meghallgatása mellett – pályázat alapján, meghatározott időre, de legfeljebb 

öt hónapra, havi rendszerességgel folyósított juttatás. Szakmai-tudományos ösztöndíj lehet 

pl.: az ERASMUS kiegészítő támogatás, tudományos, főként tudományos diákköri 

(intézményi és országos), szakkollégiumi, publikációs és kutatási teljesítmény.27 

 

(2) Szakmai-Tudományos ösztöndíjban részesülhet a felsőoktatási intézmény minden 

hallgatója a képzési és finanszírozási formától, illetve munkarendtől függetlenül. 

 

(3) A DJB tesz javaslatot a szakmai-tudományos ösztöndíj iránti pályázat leadásához szükséges 

formanyomtatványról, melyet a jogi igazgató fogad el,28 a leadás helyét, határidejét, 

rendelkezésre álló keret elosztásának módját, a pályáztatás szabályait, valamint a pályázat 

odaítélésének részletes feltételeit. A pályázatokat a DJB rangsorolja és tesz javaslatot 

                                                 
25 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
26 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
27 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
28 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
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(időtartam és összeg megjelölésével) az ösztöndíj adományozására a HTJB-nek. A pályázat 

odaítéléséről a HTJB dönt. 

 

17/B. § 

 

(1) Közéleti ösztöndíjra az a hallgató jogosult, aki az ösztöndíj-jogosultság megítélését 

megelőző hónapban, illetve félévben tevékenységével nagymértékben és aktívan segítette 

hallgatótársai tanulmányi vagy közösségi munkáját, és ennek keretében pontos és 

megbízható információkkal látta el társait. A közéleti ösztöndíj pályázat alapján, 

meghatározott időre, de legfeljebb hat hónapra, havi rendszerességgel, vagy félévente 

folyósított juttatás.29 

 

(2) A közéleti ösztöndíj elnyeréséhez pályázatot kell benyújtani. Ennek tartalmaznia kell a 

jogosultságot megalapozó tevékenység részletes leírását, az annak végzését igazoló 

mellékleteket, valamint az érintett hallgatói szervezet vezetőjének ajánlását, amennyiben a 

tevékenységet szervezeti keretek között fejtette ki. A pályázatot a kari hallgatói 

önkormányzat elnökéhez kell benyújtani. A kari hallgatói önkormányzat elnöke jogosult 

meghatározni a pályázat leadásához szükséges formanyomtatványt, a leadás helyét, 

határidejét. 

 

(3) A kari Hallgatói Önkormányzat elnöke szintén köteles a közéleti ösztöndíj elnyerésére 

pályázatot benyújtani, amennyiben ilyen ösztöndíjban részesülni kíván a közösségért 

végzett tevékenysége alapján. A pályázatnak tartalmaznia kell a jogosultságot megalapozó 

tevékenység részletes leírását és az annak végzését igazoló mellékleteket. A pályázatot 

közvetlenül az oktatási dékánhelyetteshez kell benyújtania, aki dönt a közéleti ösztöndíj 

mértékéről. 

 

(4) Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat tisztségviselői a pályázatot az Egyetemi Hallgatói 

Önkormányzat elnökéhez kötelesek benyújtani. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

elnöke jogosult meghatározni a pályázat leadásához szükséges formanyomtatványt, a 

leadás helyét, határidejét.30 

 

(5) Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke szintén köteles a közéleti ösztöndíj 

elnyerésére pályázatot benyújtani, amennyiben ilyen ösztöndíjban részesülni kíván a 

közösségért végzett tevékenysége alapján. A pályázatnak tartalmaznia kell a jogosultságot 

megalapozó tevékenység részletes leírását és az annak végzését igazoló mellékleteket. A 

pályázatot közvetlenül az oktatási rektorhelyetteshez kell benyújtania, aki dönt a közéleti 

ösztöndíj mértékéről.31 

 

                                                 
29 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI.24.) 135. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2016. 

június 25. napjától. 
30 Beépítette a Szenátus 2016. október 14-i ülésén a 2016/2017. tanévi (X. 14.) 8. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 

2016. október 15. napjától. 
31 Beépítette a Szenátus 2016. október 14-i ülésén a 2016/2017. tanévi (X. 14.) 8. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 

2016. október 15. napjától. 
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(6) A közéleti ösztöndíj odaítéléséről a kari és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökének 

részletesen indokolt előterjesztése alapján az oktatási dékánhelyettes, illetve az oktatási 

rektorhelyettes határoz, majd intézkedik az ösztöndíj kifizetéséről.32 

 

(7) A közéleti ösztöndíj havi– illetve féléves kifizetés esetén egy hónapra lebontott– összege 

nem lehet magasabb, mint a mindenkori nemzeti felsőoktatási ösztöndíj másfélszerese33. A 

megítélt közéleti ösztöndíjat félévente egyszer az ösztöndíjas kiemelkedő egyéni 

teljesítményének figyelembe vételével az oktatási dékánhelyettes vagy az oktatási 

rektorhelyettes kiegészítheti, amelyre az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke 

javaslatot tehet.34 35 

 

17/D. § 

 

(1) A demonstrátor feladata a tanszék vagy egyéb szervezeti egység által meghirdetett munkák 

elvégzése (pl.: konzultációk megszervezése és tartása, gyakorló feladatok összeállítása az 

általa már eredményesen teljesített tantárgyakból, szakszövegek fordítása, irodalomjegyzék 

összeállítása, hallgatói segédletek véleményezése, részvétel a tanszéki adminisztrációs vagy 

a könyvtári olvasó szolgálat feladatokban, stb.). 

 

(2) Demonstrátori díjban részesülhetnek az Egyetemen meghirdetett demonstrátori 

helyresikeresen pályázó hallgatók. A demonstrátori helyeket a karok oktatási 

dékánhelyettesei hirdetik meg és bírálják el a beérkezett pályázatokat, valamint döntenek 

arról, hogy mely pályázó hol teljesíti demonstrátori feladatait. A demonstrátorok határozott 

idejű megbízására kerül sor a karon meghatározott munka megnevezésével. 

 

(3) A 35. § (1) bekezdése szabályozza a demonstrátori díj kifizetésére rendelkezésre álló forrást. 

Az összeget óradíj alapján kell megállapítani. Havi 80 órányi demonstrátori munka 

ellentételezéseként egy hallgatónak legfeljebb kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 

időarányos részének megfelelő mértékű díj fizethető ki. Ennél rövidebb idejű munkavégzés 

esetén a demonstrátori díj időarányosan csökkentett része jár. 

 

 

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 

 

18. § 

 

(1) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat legfeljebb egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet 

elnyerni. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj havi összege megegyezik a költségvetési 

törvényben e jogcímen megállapított összeg egy tizedével. 

                                                 
32 A módosítást a Szenátus 2016. október 14-i ülésén a 2016/2017. tanévi (X.6.) 8. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2016. október 

15. napjától. 
33 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
34 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI.24.) 135. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2016. 

június 25. napjától. 
35 A módosítást a Szenátus 2016. október 14-i ülésén a 2016/2017. tanévi (X.6.) 8. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2016. október 

15. napjától. 
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(2) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az államilag támogatott, 

magyar állami (rész)ösztöndíjas teljes idejű alapképzésben, illetve mesterképzésben részt 

vevő hallgatók számának 0,8%-a – a 15. § (12) bekezdés figyelembevételével –, de legalább 

egy fő.  

(3) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatok alapján 

– a Szenátus által delegált jogkörben – az oktatási és szolgáltatási rektorhelyettes minden 

év augusztus 1-jéig javaslatot tesz az oktatásért felelős miniszternek a nemzeti felsőoktatási 

ösztöndíj adományozására. 

 

(4) Az adott tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak az adott tanévben 

folyósítható. A mintatanterv szerint gyakorlati félév nem hosszabbítható meg, erre a 

meghosszabbított tanulmányi időre ösztöndíj nem adható. 

 

(5) Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik, vagy szünetel, a 

nemzeti felsőoktatási ösztöndíj számára tovább nem folyósítható.  

 

(6) Amennyiben a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató esetében 

jogorvoslati eljárás keretében megállapítást nyer, hogy a hallgató érdemes a nemzeti 

felsőoktatási ösztöndíjra, és a kari felterjesztésében az (1)-(5) bekezdésben meghatározott 

feltételek és az intézményi keretszám alapján arra jogosult lenne, de azt intézményi eljárási 

hiba folytán nem kapta meg, az oktatásértfelelős miniszter jogosult a hallgató részére 

nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni. Ilyen esetben azonban a hallgató nem 

vehető figyelembe a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj keretének meghatározásakor, részére 

az ösztöndíjat a kar a hallgatói előirányzat vagy a saját bevétele terhére köteles kifizetni. 

 

(7) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj 

támogatásból. 

 

19. § 

 

(1) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra vonatkozó pályázatot az Egyetem által meghatározott 

pályázati kiírás szerint kell benyújtani a kar Hallgatói Szolgáltatási Osztályára, melyhez 

mellékelni kell az 1. számú mellékletben meghatározott értékelési szempontokat 

alátámasztó dokumentumokat is.36 

 

(2) A pályázatok az 1. számú mellékletben meghatározottak szerint kerülnek rangsorolásra. 

 

(3) A karon rangsorolt pályázatokat a kar dékánja, a pályázati kiírásban meghatározottak 

szerint 45 napon belül juttatja el az oktatási és szolgáltatási rektorhelyetteshez. 

 

(4) Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban az alap- vagy mesterképzésen részt vevő aktív hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező hallgatók részesülhetnek, akik 

                                                 
36 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
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a) az adott vagy a korábbi tanulmányaik során legalább két félévre aktív hallgatóként 

regisztrálták magukat, és legalább a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek 

időarányosan legalább 90%-át teljesítette, továbbá 

b) az előző két egymást követő, lezárt, aktív félévben legalább 4,00-es tanulmányi 

eredményt értek el a két félév átlagában és a hivatkozott két félévben tudományos, 

illetve egyéb szakmai munkát végeznek (pl.: TDK, szakkollégium, publikáció, stb.).37 

 

(5) A határidőben beérkezett pályázatokat az oktatási dékánhelyettes rangsorolja. A nemzeti 

felsőoktatási ösztöndíjra való pályázásból ki van zárva az a hallgató, akivel szemben a 19. § 

(4) bekezdés a)-b) pontjaiban hivatkozott 2 félévben jogerős fegyelmi büntetésben, vagy 

jogerős kollégiumi fegyelmi büntetésben, vagy dékáni figyelmeztetésben részesült. Az 

ösztöndíjpályázatok értékelésének részleteit az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

(6) A rangsor ellen az érintett hallgató a döntés közzététele után 5 munkanapon belül 

panasszal élhet, amelyet a kar dékánja bírál el. 

 

 

Alaptámogatás 

 

20. § 

 

(1) Az első alkalommal államilag támogatott, magyar állami (rész)ösztöndíjas teljes idejű 

felsőfokú szakképzésben és alapképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első 

bejelentkezés alkalmával – kérelmére – a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű 

– egyszeri – alaptámogatásra jogosult – a 15. § (12) bekezdés figyelembevételével –, 

amennyiben megfelel a 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt feltételeknek. 

 

(2) Az első alkalommal államilag támogatott, magyar állami (rész)ösztöndíjas teljes idejű 

mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával 

– kérelemre – a hallgatói normatíva75%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult 

– a 15. § (12) bekezdés figyelembevételével –, amennyiben a hallgató a 22. §(1)-(2) 

bekezdéseiben foglalt feltételeknek megfelel. 

 

(3) Az alaptámogatás kérelem alapján kerül kifizetésre. A kérelmet és a jogosultságot igazoló 

dokumentumokat a hallgató a karon előírt határidőig nyújthatja be a DJB-hez. E határidő 

nem lehet későbbi, mint a beiratkozás hónapjának a vége. A pályázatok feldolgozását, 

elbírálását, odaítélését a HTJB végzi. 

 

(4) Az (1) bekezdésben foglalt feltételeket a TOF ellenőrzi és intézkedik a kifizetések 

teljesítéséről. 

 

 

Rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj 

 

                                                 
37 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI.24.) 135. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2016. 

június 25. napjától. 
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21. § 

 

(1) A rendszeres és rendkívüli ösztöndíj célja, hogy segítse a rászoruló hallgatók 

tanulmányainak folytatását. A rendszeres és rendkívüli ösztöndíjban a teljes idejű felsőfokú 

szakképzésben, felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben részt vevő 

hallgató részesülhet, aki 

a) államilag támogatott képzési formában vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz 

részt, vagy 

b) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, 

szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag 

támogatott képzésben való részvételre. 

 

(2) A rendszeres és rendkívüli ösztöndíj pályázati úton nyerhető el, a pályázatokról a HTJB dönt. 

A hiányosan benyújtott pályázat érvénytelen. A pályázatban megjelölt adatokat, 

körülményeket a HTJBhozzájárulásával a DJB ellenőrizheti. Amennyiben a pályázat valótlan 

adatokat tartalmaz, és ez az elbírálásra lényeges kihatással lehet vagy lehetett, a pályázó a 

tanulmányok további idejére szociális ösztöndíjat nem kaphat, a felvett támogatást vissza 

kell fizetnie. 

 

(3) A HTJB a DJB javaslatára, vele egyetértésben határozza meg a rendszeres, és rendkívüli 

szociális ösztöndíj iránti pályázat leadásához szükséges formanyomtatványt, a leadás 

helyét, határidejét, a rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj elosztásának módját, a 

pályáztatás szabályait, valamint a pályázat odaítélésének részletes feltételeit. 

 

(4) A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy tanulmányi félévre 

biztosított, havonta folyósított juttatás. 

 

(5) A HTJB döntésével és eljárásával szemben a hallgató a pályázat elbírálására vonatkozó 

határozat kézhezvételétől, vagy on-line rendszeren keresztül történő megküldésétől 

számított 8 napon belül fellebbezést nyújthat be a dékánhoz.38 

 

 

22. § 

 

(1) Amennyiben a hallgató sikeresen pályázott szociális ösztöndíjra, a rendszeres szociális 

ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói 

normatíva 20%-a, és nem lehet több, mint az éves hallgatói normatíva 60%-a, amennyiben 

a hallgató 

a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy 

b) halmozottan hátrányos helyzetű, vagy 

c) családfenntartó, vagy 

d) nagycsaládos, vagy 

e) árva. 

 

                                                 
38 Beépítette a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI.24.) 135. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 

2016. június 25. napjától. 
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(2) Amennyiben a hallgató sikeresen pályázott szociális ösztöndíjra, a rendszeres szociális 

ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói 

normatíva 10%-a, és nem lehet több, mint az éves hallgatói normatíva 30%-a, amennyiben 

a hallgató 

a) hátrányos helyzetű, vagy 

b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy 

c) félárva. 

 

(3) Amennyiben a hallgató sikeresen pályázott szociális ösztöndíjra, a rendszeres szociális 

ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói 

normatíva 10%-a, és nem lehet több, mint az éves hallgatói normatíva 30%-a, amennyiben 

a hallgató a külföldi hallgatók ösztöndíjában részesül. 

 

(4) A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni különösen 

a) a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy 

tartózkodási hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét, 

b) a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét, 

c) amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a társadalombiztosítás ellátásaira és a 

magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi 

LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerinti közös háztartásban él, ennek költségeit, 

d) a fogyatékos hallgatónak mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök 

beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, 

illetve jelnyelvi tolmács igénybevételére, 

e) a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapota 

miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait, 

f) a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a vele együtt 

eltartott gyermekek számára, 

g) az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket. 

 

(5) A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó három 

hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell figyelembe 

venni. A hallgató kérésére a bizonyított jövőbeni jövedelemváltozást is figyelembe kell 

venni. 

 

(6) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban nem részesülő hallgató 

számára a pályázat alapján megítélt rendszeres szociális ösztöndíj havi összege nem lehet 

kevesebb, mint az odaítéléskor érvényes hallgatói normatíva öt százaléka. 

 

23. § 

 

A rendkívüli szociális támogatás a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának kiegyenlítésére 

folyósított egyszeri juttatás. A beérkezett kérelmekről legalább havonta egyszer kell döntést 

hozni, a kifizetésekről a döntést követő 8 munkanapon belül intézkedni kell. 

 

 

Szakmai gyakorlati ösztöndíj 
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23/A. § 

 

(1) Szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott 

legfeljebb féléves összefüggő gyakorlaton részt vevő hallgatónak, pályázat alapján, 

legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás. Szakmai gyakorlati ösztöndíj a rendszeres 

szociális ösztöndíjra fordítható keretből adható a HTJB döntése alapján. A rendszeres 

szociális ösztöndíjra fordítható keret legfeljebb 10%-a fordítható erre a célra. 

 

(2) A szakmai gyakorlati ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot a kar 

székhelyétől eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint 

a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhely közötti távolság mértéke megfelel az 

eszabályzatmellékletében meghatározottaknak. 

 

(3) Az ösztöndíj pályázati úton nyerhető el; a pályázatokról a HTJB dönt. A hiányosan benyújtott 

pályázat érvénytelen. A pályázatban megjelölt adatokat, körülményeket a HTJB 

hozzájárulásával a DJB ellenőrizheti. Amennyiben a pályázat valótlan adatokat tartalmaz, és 

ez az elbírálásra lényeges kihatással lehet vagy lehetett, a pályázónak a felvett támogatást 

vissza kell fizetnie. 

 

(4) A szakmai gyakorlati ösztöndíj iránti pályázat leadásának helyét, határidejét, a támogatás 

elosztásának módját, a pályáztatás szabályait, valamint a pályázat odaítélésének részletes 

feltételeit a HTJB saját ügyrendje figyelembevételével határozza meg.  

 

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

 

24. § 

(1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, 

amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: 

Ösztöndíjrendszer) adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei 

önkormányzatok (a továbbiakban együttesen: helyi önkormányzat) által a hallgatónak 

adományozott szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: önkormányzati ösztöndíjrész) és az 

önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási intézményében a vonatkozó 

jogszabály alapján megállapított szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: intézményi 

ösztöndíjrész) áll. 

 

(2) Intézményi ösztöndíjrészben részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük 

szerinti települési önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített 

és szociális juttatásra jogosultak, továbbá teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, 

felsőoktatási szakképzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.39 

 

(3) Az intézményi ösztöndíjrész havi egy főre jutó legnagyobb összegét (a továbbiakban: 

összeghatár) az oktatásért felelős miniszter évente a tárca hivatalos lapjában (Oktatási és 

Kulturális Közlönyben) teszi közzé. 

                                                 
39 A módosítást a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

június 20. napjától. 
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(4) Az intézményi ösztöndíjrész havi összege az önkormányzati ösztöndíjrész összegével 

megegyező összeg, azonban nem haladhatja meg az (3) bekezdés alapján meghatározott 

összeghatárt. 

 

(5) Az Ösztöndíjrendszer keretében megállapított ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális 

helyzete alapján ítélhető meg, az ösztöndíj megítélésekor a pályázó tanulmányi eredménye 

nem vehető figyelembe. 

 

(6) Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben 

folyósított támogatástól, annak forrása az Egyetem költségvetésben megjelölt elkülönített 

forrás. 

 

(7) Az intézményi ösztöndíjrészt az oktatásért felelős miniszter adományozza. 

 

(8) Az ösztöndíjat az Egyetem folyósítja a hallgatónak, a kifizetés megkezdése előtt azonban a 

TOF megvizsgálja az arra való jogosultságot. 

 

(9) Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj 

folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel. 

 

(10) Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 

minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul – de legfeljebb 15 napon 

belül – írásban értesíteni a Tanulmányi és Oktatásszervezési Főosztályt és az oktatásért 

felelős miniszter által kijelölt pályázatkezelő szervezet (továbbiakban: pályázatkezelő 

szervezet). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni 

az alábbi adatok változásakor: 

a) hallgató neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága, 

állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, 

b) a hallgató képzésének megnevezése, munkarendje, 

c) hallgatói jogviszony szüneteltetése. 

 

(11) Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj 

folyósításából és az Ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. Az ösztöndíjas 

30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat az Egyetem részére visszafizetni. 

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj 

folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően (a június 30-ig, illetve január 31-ig) ki 

nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt. 

 

(12) Az Egyetem térítésmentesen köteles havonta, az egyéb általa nyújtott juttatásokkal együtt 

és azokkal azonos módon folyósítani az ösztöndíjat. Az önkormányzati ösztöndíjat az 

Egyetem csak abban az esetben köteles kifizetni, ha annak fedezete a pályázatkezelő 

szervezettőla számlájára átutalásra került. 

 

(13) Az intézményi ösztöndíjat abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíj 

fedezete nem áll rendelkezésre az Intézmény számláján. Amennyiben az Egyetem a 

hallgató számára ösztöndíjként az önkormányzat által meghatározott összegnek 
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megfelelőnél magasabb intézményi részt fizet ki a hallgatónak, a kifizetés téves kifizetésnek 

minősül, és a 47. §-ban foglalt rendelkezések szerint kell eljárni. 

 

(14) 40 

 

Szakmai gyakorlat idejére adható ösztöndíj 

 

25. § 

 

(1) A HTJB a DJB javaslatára – a hallgató kérelmére – egyszeri támogatásban részesítheti azokat 

a hallgatókat, akik szakmai gyakorlaton vettek részt, és a szakmai gyakorlat teljesítését az 

illetékes oktatási szervezeti egység elfogadta. 

 

(2) A DJB javaslatára a HTJB határozza meg a szakmai gyakorlat idejére adható ösztöndíj iránti 

pályázat leadásához szükséges formanyomtatványt, a leadás helyét, határidejét, a 

rendelkezésre álló keret elosztásának módját, a pályáztatás szabályait, valamint a pályázat 

odaítélésének részletes feltételeit 

 

(3) A támogatás kifizetésére utólag, a szakmai gyakorlat teljesítését és elfogadását követő 10 

munkanapon belül kerül sor. 

 

Egyéb intézményi juttatások 

 

26. § 

 

(1) Egyszeri, illetve havonta esedékes támogatás adható – pályázat alapján – azoknak a 

hallgatóknak, akik külföldi tanulmányokat folytatnak, külföldi szakmai gyakorlatot 

teljesítenek vagy kiemelkedő sportteljesítményt érnek el. Ezen támogatásra a finanszírozási 

formától, a munkarendtől függetlenül valamennyi hallgató pályázhat. 

 

(2) A DJB javaslatára a HTJB határozza meg a támogatás iránti pályázat leadásához szükséges 

formanyomtatványt, a leadás helyét, határidejét, a rendelkezésre álló keret elosztásának 

módját, a pályáztatás szabályait, valamint a pályázat odaítélésének részletes feltételeit. 

 

(3) Az egyéb intézményi juttatásokra beadott pályázatokat a DJB rangsorolja, és javaslatot tesz 

(időtartam és összeg megjelölésével) a támogatás adományozására a HTJB-nek. 

 

(4) Alumni-kedvezmény biztosítható bármely képzésen tanulmányokat folytató azon 

önköltséges/költségtérítéses hallgatónak, akinek a szülei közül legalább az egyik a BGE 

jogelőd intézményeiben szerzett oklevelet és alumni regisztrált tag. Az aktív státuszú 

hallgató a mintatantervben előírt félévekre vonatkozóan 10%-os önköltség/költségtérítés 

csökkentésben részesíthető, ha a hallgató ezt írásban kéri. Az erre vonatkozó kérelmet az 

első41 félévben a regisztrációs hét utolsó napjáig szükséges a Modulo rendszerben 

                                                 
40 Hatályon kívül helyezte a 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával elfogadott módosítás. 

Hatálytalan: 2014. június 20. napjától. 
41 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
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benyújtani. A dokumentumokat (szülő/nagyszülő oklevélének másolata, illetve igazolás az 

alumni tagságról regisztrációs számmal) csak az első kérelemhez szükséges csatolni.42 

 

 

Biztos jövő ösztöndíj 

 

26/A. § 

 

(1) A „Biztos jövő ösztöndíj” támogatás célja, hogy az Egyetem kiemelkedő tanulmányi 

eredményt elért43, tehetséges, szakmailag elkötelezett és a közösségi munkában is részt 

vállaló önköltséges alapképzésen tanulmányokat folytató hallgatói részére tanulmányaik 

folytatásához pénzügyi támogatást biztosítson, mely pályázat útján érhető el.44 Az egyes 

szakokon és évfolyamokon a kari HTJB jogosult a 3,50-es számtani tanulmányi átlagnál 

magasabb pályázati minimum tanulmányi eredmény megállapítására. 

 

(2) Pályázatot csak az alapképzésen önköltséges aktív státuszú hallgató nyújthat be, aki nappali 

munkarendben a gazdaság-, vagy a társadalomtudományi, továbbá bölcsész45képzési 

területen 2012 szeptemberében vagy azt követetően kezdte meg tanulmányaités az adott 

szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90%-át teljesítette. 

Képzési időt túllépő, azaz tanulmányait nem a mintatanterv szerint teljesítő, továbbá újra 

felvett hallgató nem nyújthat be pályázatot, kivéve, ha a hallgató másik szakra nyert felvételt 

és nem kérte az adott félévben a BGE-en korábban szerzett kreditjei beszámítását46. 

Célkitűzés, hogy alapszakonként, évfolyamonként legalább egy fő támogatásban 

részesüljön.47 

 

(3) Az önköltséges hallgatók a pályázatot évente kétszer – elektronikus úton – a Modulo 

rendszeren keresztül nyújthatnak be a vizsgaidőszak utolsó munkanapjáig. A támogatás a 

lezárt félévet követően egy félévre adható, melynek mértéke az önköltség 100%-a, 50%-a, 

vagy 25%-a. A kar a rendelkezésre álló pénzügyi források figyelembevételével határozza 

meg a beérkezett pályázatok alapján, hogy hány hallgató nyerheti el az ösztöndíjat.48 49 

 

                                                 
42 A módosítást a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

június 20. napjától. 
43 A módosítást a Szenátus a 2012. december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 56. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2012. 

december 17. napjától. 
44 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 180. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
45A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2013. 

október 25. napjától. 
46 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2013. 

október 25. napjától. 
47 A módosítást a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

június 20. napjától. 
48 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2013. 

október 25. napjától. 
49 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
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(4) A hallgató tanulmányai során többször is pályázhat Biztos jövő ösztöndíjra. A gyakorlati 

félév idején a Biztos jövő ösztöndíjra pályázat nem nyújtható be. Nem nyújtható be továbbá 

pályázat abban az esetben sem, amennyiben a hallgató vállalati ösztöndíjban részesül.50 

 

(5) A pályázatok értékelése – az 1/b. számú mellékletben meghatározott szempontok 

figyelembevételével – a kari HTJB hatáskörébe tartozik. A végső rangsor kialakítása során a 

tanulmányi pontszámok megállapításánál a szak- és az évfolyamátlag adatainak az 

ismeretében korrekciós tényezők vehetők figyelembe. 

 

(6) A kari HTJB a beérkezett pályázatokat rangsorolja, melynek figyelembevételével az 

intézményi HTJB hozza meg döntést. A HTJB döntés eredményéről a pályázókat a kari 

Hallgatói Szolgáltatási Osztálya51 értesíti, és egyben 5 munkanapon belül gondoskodik az 

elnyert támogatás egy összegben történő52 hallgató részére utalásáról. A hallgató a lezárt, 

sikeresen teljesített félévre vonatkozóan visszamenőlegesen részesül a támogatásban.53 

 

(7) A támogatásra méltatlanná vált – pl. jogerős fegyelmi büntetésben részesült, stb. – hallgató 

ügyében a kari Tanulmányi Bizottság jár el. A hallgató ebben az esetben köteles a 

támogatási összeget haladéktalanul visszafizetni a Biztos jövő ösztöndíj alapba. 

 

 

Vállalati ösztöndíjak54 

 

26/B. § 

 

(1) A vállalati ösztöndíjak célja, hogy az Egyetem jó/kiemelkedő tanulmányi eredményt elért és 

más közösségi tevékenységben (szakmai, kulturális, sport stb.) is aktív, eredményes hallgatói 

részére tanulmányaik során a vállalatok által erre elkülönített keretből pénzügyi támogatást 

biztosítson pályázati úton elnyerhető ösztöndíj formájában. 

 

(2) A vállalati ösztöndíj pályázatok kiírására félévenként, legkésőbb a szorgalmi időszak végéig 

kerül sor.  

 

(3) A vállalati pályázatok elektronikus úton történő benyújtására – a félévenkénti pályázati 

kiírásban közzétettnek megfelelően – legkésőbb a vizsgaidőszak utolsó napját követő 10. 

munkanapig kerülhet sor. 

 

                                                 
50 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2013. 

október 25. napjától. 
51 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

augusztus 15. napjától. 
52 A módosítást a Szenátus a 2012. december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 56. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2012. 

december 17. napjától. 
53 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2013. 

október 25. napjától. 
54 Beépítette a Szenátus a 2012. december 17-i ülésén a 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 56. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos 

2012. december 17. napjától. 
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(4) Egy hallgató egyidejűleg nem részesülhet teljesítmény alapú Biztos jövő és az Egyetem által 

biztosított vállalati ösztöndíjban is.55 

 

(5) Az adott félévre pályázható vállalati ösztöndíjak kiírása kari hatáskörben valósul meg az 

intézményi szinten egységes elvek figyelembe vétele mellett, és a pályázatok értékelésére 

a pályázati felhívásban közzétett szempontok alapján kerül sor. 

 

(6) A kari HTJB a beérkezett pályázatokat rangsorolja, majd a döntés a vállalati szempontok 

figyelembevétele és a vállalat jóváhagyása mellett valósul meg. 

 

(7) A vállalati ösztöndíjra méltatlanná vált – pl. fegyelmi eljárás alá vont – hallgató ügyében a 

kari Tanulmányi bizottság jár el.” 

 

Magyar Nemzeti Bank „Kiválósági Ösztöndíj” 

26/C. §56 

 

 

(1) A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB) a Társadalmai Felelősségvállalási Stratégiája 

alapján aktív szerepet vállal a közgazdasági értékteremtésben, amelynek keretében „MNB 

kiválósági ösztöndíj” elnevezésű programmal támogatja a BGE hallgatóit. 

 

(2) Az MNB és a BGE között megkötött Támogatási szerződés alapján az BGE azon hallgatói 

pályázhatnak, akik 

a) alapképzésen: gazdálkodási és menedzsment, pénzügy és számvitel, nemzetközi 

gazdálkodás; mesterképzésben: nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, pénzügy, 

számvitel szakok nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami 

ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában tanuló hallgatói,  

b) a támogatni kívánt alap- vagy mesterképzési szakon legalább két félévre 

bejelentkeztek és az előző két egymást követő aktív félévben legalább 55 kreditet 

megszereztek, 

c) akik a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90 %-át 

teljesítették, 

d) az előző két egymást követő, lezárt, aktív félévben a megszerzett érdemjegyek 

kreditekkel súlyozott számtani átlaga 4,00-nél jobb, és azokban a félévekben 

tudományos, illetve egyéb szakmai munkát végeznek, 

e) nyilatkoztak az adatkezelési hozzájárulásról 

 

(3) Azok a hallgatók is pályázhatnak, illetve részesülhetnek ösztöndíjban, akik a pontszámítás 

alapjául szolgáló előző két aktív félévben, vagy az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 

mobilitási program, mobilitási megállapodás keretében (pl.: Erasmus+, CEEPUS, CAMPUS 

Mundi, intézményi bilaterális megállapodások) külföldi résztanulmányokat, külföldi szakmai 

gyakorlatot folytattak, illetve folytatnak. 

                                                 
55 A módosítást a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

június 20. napjától. 
56 Beépítette a Szenátus 2016. október 14-i ülésén a 2016/2017. tanévi (X. 14.) 8. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 

2016. október 15. napjától. 
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(4) A beérkezett pályázatok értékelését az MNB kiválósági ösztöndíj Bíráló Bizottsága végzi - 

az 1/d. számú mellékletben meghatározott szempontok figyelembevételével - a pályázati 

kiírásban meghirdetett határidőig. 

(5) A beérkezett pályázatok értékelésekor a bíráló bizottság 70 %-ban a tanulmányi 

teljesítményt, 20%-ban a tudományos tevékenységet (publikáció, tudományos diákköri 

dolgozat, nemzetközi és hazai versenyeken való részvétel és szakkollégiumi tevékenység), 

10 %-os arányban a közéleti, közösségi tevékenységet veszi figyelembe. 

(6) Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei 

 

a) Az ösztöndíj folyósítása a pályázást követő tanévet meghaladóan nem 

ütemezhető át. 

b) Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi 

félévben fejezi be tanulmányait, valamint a BGE-n indul az ösztöndíjprogram által támogatott 

mesterképzési szak, abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a 

következő félévben sikeres felvételi eljárást követően ugyanazon felsőoktatási intézmény egy, 

az ösztöndíjprogram által támogatott mesterképzési szakán folytatja. 

c) A hallgató nem jogosult a 2. (tavaszi) féléves ösztöndíj támogatására, ha a tanév 

őszi félévében nem szerzett legalább 25 kreditet, valamint a felvett kreditek 90%-át nem 

teljesítette.  

d) Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, számára 

az ösztöndíj tovább nem folyósítható. 

 

 

Egyéb pályázattal elnyerhetőösztöndíj támogatások 

 

26/D. § 

 

(1) Az Egyetem jogosult a hallgatói részére olyan munkaerő piaci elhelyezkedésüket támogató, 

kompetenciafejlesztő és felmérő pályázatok kiírására, melyek sikeres elvégzése esetén a 

hallgató ösztöndíj támogatásban részesülhet.  

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célra felhasználható ösztöndíj támogatási keretösszegét 

a dékán és a kari hallgatói önkormányzat vezetője tanévenként határozza meg. Az ösztöndíj 

finanszírozási forrása az intézményi saját bevétel és a kari HÖK által erre a célra elkülönített 

összeg.  

 

(3) A dékán a kari hallgatói önkormányzattal egyeztetve az adott tanévre meghatározott 

összeget tanulmányi félévenként használhatja fel. A pályázati kiírásra minden félév 3. 

hetében kerül sor.  

 

(4) A pályázati lehetőségről a Hallgatói Szolgáltatási Osztály57 tájékoztatja a hallgatókat és 

formai szempontból értékeli a beérkezett pályázatokat. Az érdemi döntést a HTJB hozza 

meg.  

 

                                                 
57 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

augusztus 15. napjától. 
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(5) A sikeresen pályázott hallgatókkal a Hallgatói Szolgáltatási Osztály /TOF58 a HTJB 

döntésének megfelelően ösztöndíjszerződést köt, és a hallgató csak akkor jogosult a 

támogatási összegre, ha azt megfelelő dokumentummal igazolja.  

 

(6) Az igazoló dokumentum eredeti példányának a Hallgatói Szolgáltatási Osztályon59 történt 

bemutatását követően a hallgató részére megállapított ösztöndíjat 3 munkanapon belül kell 

a NEPTUN tanulmányi rendszerben kiírni, és ezt követően 5 munkanapon belül kell átutalni.  

 

 

Keleti Üzleti Akadémiai Központ hallgatói mobilitást támogató ösztöndíj60 

26/E. § 

(1) A pályázat általános célja, hogy hozzájáruljon Magyarország és a kelet-ázsiai országok 

közötti oktatási, kutatási, kulturális és gazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez. Ennek 

keretében a pályázat lehetőséget nyújt a Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatóinak, hogy 

kelet-ázsiai országok felsőoktatási intézményeiben egy féléven keresztül egyetemi, főiskolai 

tanulmányokat folytassanak. E kiírás keretében a következő távol-keleti országokba irányuló 

mobilitásra lehet pályázatot beadni: Kínai Népköztársaság (Hong-Kong, Tajvan területek is), 

Szingapúr, Dél-Korea, Japán, Malajzia, Indonézia, India, Thaiföld, Vietnam. 

(2) A pályázaton való részvételre a Budapesti Gazdasági Egyetem nappali és levelező 

munkarendű aktív státuszban lévő hallgatói jogosultak. A hallgatói mobilitás egy 

szemeszterre terjedhet ki.  

(3) Az ösztöndíjat a célországban szállásdíjra, utazási és megélhetési költségek, valamint az 

esetleges tandíj finanszírozására lehet fordítani. 

(4) Pályázat feltételei: 

a) A hallgatónak külföldi tartózkodása alatt legalább három kurzust kell sikeresen 

elvégeznie. A tantárgyaknak kapcsolódniuk kell a hallgató szakjához, a nyelvtanulást 

szolgáló órák nem tartoznak a teljesítendő tantárgyak körébe. 

b) A hallgatónak legkésőbb 30 nappal a hazatérése után a tantárgyak sikeres elvégzését 

igazoló dokumentumokat és azok fordítását el kell juttatni a Keleti Üzleti Akadémiai 

Központnak. 

                                                 
58 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

augusztus 15. napjától. 
59 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

augusztus 15. napjától. 
60 A Szenátus 2016. december 9-i ülésén a 2016/2017. tanávi (XII. 9.) 19. számú határozatával beiktatta. Hatályos 2016. december 10. 

napjától. 
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c) A fenti feltételek nem teljesítése a Keleti Központi Akadémiai Központ további 

pályázataiból való kizárást vonja maga után, illetve a pályázat során kifizetett hallgatói 

ösztöndíjat a kedvezményezettnek vissza kell téríteni. 

d) Azok a hallgatók is pályázhatnak, akik már a 2016/2017. tanév őszi félévében is a fogadó 

intézményben folytatnak tanulmányokat. 

(5) Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok: 

a) szakmai önéletrajz; 

b) motivációs levél, amely részletezi a kért támogatás célját, illetve ennek illeszkedését a 

pályázó továbbtanulási terveibe; 

c) fogadó nyilatkozat a célország akkreditált felsőoktatási intézményéből; 

d) a tervezett tanulmányok részletes leírása.  

(6) Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, számára az 

ösztöndíj tovább nem folyósítható. 

 

Keleti Üzleti Akadémiai Központ keleti nyelvek tanulását támogató ösztöndíj61 

26/F. § 

(1) A pályázat általános célja, hogy hozzájáruljon kelet-ázsiai nyelveket beszélő, a kelet-ázsiai 

országok, régiók kultúráját, gazdaságát ismerő szakemberek (közgazdászok, nemzetközi 

kapcsolatok szakértők) képzéséhez. Ennek keretében a pályázat lehetőséget nyújt a 

Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatóinak, hogy keleti nyelvek tanulását támogató 

ösztöndíjra pályázzanak. 

(2) Pályázat feltételei: 

e) A pályázati kiírás keretében ösztöndíj-pályázatot kínai és japán nyelvekre vonatkozóan 

lehet beadni, 

f) A pályázaton való részvételre a Budapesti Gazdasági Egyetem mindazon nappali és 

levelező munkarendű hallgatói jogosultak, akik az Egyetemen a 2016/2017. tanév őszi 

félévében kínai vagy japán nyelvet (általános nyelv, üzleti nyelv) tanulnak. 

g) A hallgatói ösztöndíj egy szemeszterre terjed ki. Az ösztöndíj összege havonta 20 000 

forint és hatálya visszamenőleges, azaz 2016. szeptember hónaptól folyósítható. 

                                                 
61 A Szenátus 2016. december 9-i ülésén a 2016/2017. tanávi (XII. 9.) 19. számú határozatával beiktatta. Hatályos 2016. december 10. 

napjától 
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h) A hallgatónak az adott nyelvből (kínai, japán) legalább közepes érdemjegyet kell 

szereznie. Ezen feltétel nem teljesítése esetén a pályázat során kifizetett hallgatói 

ösztöndíjat a kedvezményezettnek vissza kell téríteni. 

(3) Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok: 

i) a nyelvi kurzus felvételének igazolása; 

j) az ösztöndíj folyósításához szükséges adatok megadása.  

(4) Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, számára az 

ösztöndíj tovább nem folyósítható.” 

 

Részképzés az Európai Gazdasági Térség országaiban 

 

27. § 

 

(1) Ha az államilag támogatott, magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgató 

az Európai Gazdasági Térség országaiban részképzésben vesz részt és ezek a tanulmányok 

a hallgató hazai tanulmányaiba beszámíthatók, a hallgató ösztöndíjat kaphat a külföldi 

tanulmányok idejére. Az ösztöndíj mértéke legalább az éves hallgatói normatíva tizedének 

háromszorosa. 

 

(2) A hallgató akkor jogosult az ösztöndíjra, ha külföldi tanulmányait a kari oktatási 

dékánhelyettes engedélyével kezdte meg, és az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek 

legalább 60%-át már teljesítette. 

 

(3) Az engedély akkor adható meg, ha a hallgató az adott félévi egyéni tanrendjében szereplő 

tárgyak kreditjeit (legalább 30 kreditet) a külföldi intézményben és az itthon tett vizsgákkal 

teljesíteni tudja. Az engedély megadása előtt a beszámíthatóságról a tantárgyfelelősök 

előzetes nyilatkozatát be kell szerezni. A külföldi intézményben legalább 15 kreditet kell 

teljesíteni. 

 

(4) Az ösztöndíj adományozásáról nyilvános pályázat útján a DJB javaslatára a HTJB dönt. A 

DJB határozza meg az e §-banmeghatározott támogatás iránti pályázat leadásához 

szükséges formanyomtatványt, a leadás helyét, határidejét, a rendelkezésre álló keret 

elosztásának módját, a pályáztatás szabályait, valamint a pályázat odaítélésének részletes 

feltételeit. 

(5) A pályázati felhívást az Egyetem honlapján és annak kari oldalain kell közzétenni, a pályázat 

benyújtására a hallgatóknak a közzétételtől számítva legalább 30 napot kell biztosítani. 

 

(6) Az ösztöndíj átutalásáról a hallgató kiutazása előtt, de legkésőbb a kiutazását követő 15 

napon belül gondoskodni kell. 

 

(7) Amennyiben a Tanulmányi és Oktatásszervezési Főosztály megállapítja, hogy a hallgató az 

Erasmus támogatás keretében folytatott tanulmányok során a külföldi intézményben nem 
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teljesített legalább 15 kreditet, akkor a hallgatónak a támogatás teljes összegét – az erről 

szóló értesítés kézhezvételét követő – 30 napon belül vissza kell fizetni. Ha a hallgató 

szociális helyzetére hivatkozva kérelmet nyújt be Tanulmányi Bizottságnak, akkor a 

visszafizetendő összeg 50%-ára vonatkozóan részletfizetés és/vagy halasztott fizetés 

engedélyezhető. A szociális helyzet igazolására vonatkozó dokumentumokat a TOF 

rendelkezésére kell bocsátani.62 

 

 

Magyar állampolgár által, államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben folytatott 

képzéshez segítséget nyújtó ösztöndíj pályázatának kiírása és elbírálási rendje 

 

28. § 

 

(1) A magyar állampolgárok számára, államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben 

folytatott tanulmányokhoz segítséget nyújtó ösztöndíj nyilvános pályázati úton nyerhető el. 

 

(2) A pályázat kizárólag a nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárok számára az 

anyanyelven – az adott országgal kötött kétoldalú nemzetközi szerződésben 

meghatározottak szerint – államilag elismert felsőoktatási intézményben folytatott 

tanulmányok segítését szolgálja. 

 

(3) A pályázatot – a költségvetési törvényben meghatározott keretek között – az oktatásért 

felelős miniszter írja ki és az oktatásért felelős miniszter által kijelölt szervezet bonyolítja le.  

 

(4) A pályázat elbírálására a vonatkozó két- vagy többoldalú nemzetközi szerződések és a 

pályázók tanulmányi teljesítménye alapján kerül sor.  

 

(5) A pályázatokat az oktatásért felelős miniszter által kijelölt szervezethez 63kell benyújtani, 

amely rangsorolja azokat. Az oktatásért felelős miniszter a rangsorolás és a (4) bekezdésben 

megállapított elvek alapján – szükség szerint szakértők bevonásával – dönt a pályázatokról, 

értesíti a pályázót és hallgató esetén az Egyetemet. 

 

(6) A pályázati felhívást az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján közzé kell tenni, 

továbbá el kell juttatni minden felsőoktatási intézménybe és az érintett országos 

nemzetiségi önkormányzatához is.  

 

(7) A pályázat benyújtási határideje nem lehet korábbi, mint a közzétételtől számított 30. nap. 

 

Külföldi hallgatók többlettámogatása 

 

29. § 

 

                                                 
62 A módosítást a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

június 20. napjától. 
63 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
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(1) A kétoldalú nemzetközi szerződés alapján államilag elismert felsőoktatási intézményben 

államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató részére az oktatásért felelős miniszter 

ösztöndíjat adományoz. Az adományozott ösztöndíj évente tíz vagy tizenkét hónapra szól. 

 

(2) A miniszteri ösztöndíj havi összege alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók esetében 

a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói normatíva éves összege 

34%-ának felel meg. 

 

(3) A miniszteri ösztöndíjat az a kar fizeti ki, amelyik képzési programján a hallgató az adott 

félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.  

 

(4) Az államilag támogatott, magyar állami (rész)ösztöndíjas alap- és mesterképzésben 

Magyarországon tanulmányokat folytató nem magyar állampolgárságú hallgató, akinek 

esetében ezt két- vagy többoldalú nemzetközi szerződés előírja, évi 12 hónapra jogosult 

kollégiumi elhelyezésre. 

 

(5) A nemzetközi szerződés alapján Magyarországon tanulmányokat folytató személyekről a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma  által 

felhatalmazott intézmények 64tájékoztatják a felsőoktatási intézményeket. 

 

(6) A 2007. január 1.-je előtt hallgatói jogviszonyt létesítő és magyar állami ösztöndíjjal 

tanulmányokat folytató külföldi hallgatók részére a támogatásokat a velük kötött 

megállapodás előírásai szerint kell kifizetni, azzal az eltéréssel, hogy a Magyar Ösztöndíj 

Bizottság által adományozott ösztöndíjat a felsőoktatási intézmények folyósítják.  

 

(7) Nemzetközi megállapodás alapján részképzésben részt vevő nem magyar állampolgárok 

esetében az (1)-(5) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az 

adományozott ösztöndíj a részképzés időtartamára szól. 

 

30. § 

 

(1) A kedvezménytörvény hatálya alá tartozó, államilag elismert felsőoktatási intézményben 

államilag támogatott, magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgató 

részére az oktatásért felelős miniszter tíz hónapra szóló ösztöndíjat adományozhat. 

 

(2) A miniszteri ösztöndíj havi összege a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói 

normatíva 15%-ának felel meg. 

 

(3) A hallgató az ösztöndíjat pályázat útján nyerheti el.  

 

 

31. § 

 

                                                 
64 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
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(1) A Magyarországon költségtérítéses, illetve önköltséges képzésben részt vevő nem magyar 

állampolgárságú hallgató részére tanévenként az oktatásértfelelős miniszter ösztöndíjat 

adományozhat. Az államközi megállapodás alapján miniszteri ösztöndíjjal felvételt nyert 

harmadik országbeli állampolgárságú személlyel nem kell hallgatói ösztöndíjszerződést 

kötni. 

(2) A pályázatot az oktatásért felelős miniszter írja ki. A pályázati felhívást az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, valamint a karok honlapján közzé kell tenni. 

 

(3) A pályázatokat ahhoz a karhoz kell benyújtani, amelynek képzésén az Egyetemen aktív 

hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató a pályázattal érintett tanulmányokat folytatja. A 

pályázatokat a karok rangsorolják. Az elbírálásra a rendelkezésre álló költségvetési 

előirányzat és a pályázók tanulmányi eredménye alapján kerül sor. 

 

(4) A karok összesített javaslatát az oktatási és szolgáltatási rektorhelyettes továbbítja az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghatározott intézménynek65. 

 

(5) 66 

 

(6) Azt a hallgatót, aki külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkezik, vagy a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás 

céljából kiállított EU kék kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár, a fizetendő 

díjak és a kapott támogatások tekintetében azonos jogok illetik meg, illetve azonos 

kötelezettségek terhelik, mint a felsőoktatásban részt vevő magyar állampolgárságú 

hallgatót.  

 

 

2. fejezet 

 

Szervezeteknek nyújtható támogatások 

 

Sporttevékenység támogatása 

 

32. § 

 

(1) A sporttevékenységek körébe tartozik különösen az Egyetem keretei között a hallgatók 

részére szervezett, illetve nyújtott, testmozgást, sportolást, versenyzést, az egészséges 

életmódra nevelést biztosító tevékenység, az életmód-tanácsadás (pl. pszichológiai 

tanácsadás). 

 

                                                 
65 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
66 A Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával 2015. június 27. napjával hatályon kívül 

helyezte. 
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(2) A támogatást a Testnevelés Intézeti Tanszéki Osztály vezetője és a HTJB által kiírt pályázat 

alapján egy fél67 évre lehet elnyerni. Pályázatot a hallgatók rendszeres testmozgását (így 

egészséges életmódot) biztosító sportszervezetek és élsportoló hallgatók nyújthatnak be.68 

 

(3) A Testnevelés Intézeti Tanszéki Osztály vezetője és a DJB javaslatára69 a HTJB határozza 

meg az e §-ban meghatározott támogatás iránti pályázat leadásához szükséges 

formanyomtatványt, a leadás helyét, határidejét, a rendelkezésre álló keret elosztásának 

módját, a pályáztatás szabályait, valamint a pályázat odaítélésének részletes feltételeit az 
701/c melléklet figyelembe vételével. 

 

(4) A beérkezett pályázatokról a Testnevelés Intézeti Tanszéki Osztály vezetője és a DJB 

javaslata alapján71 a HTJB dönt. 

 

 

Kulturális tevékenység támogatása 

 

33. § 

 

(1) A kulturális tevékenységek körébe tartoznak különösen a felsőoktatási intézmény keretei 

között a hallgatók részére szervezett kulturális rendezvények, illetve kulturális jellegű 

szolgáltatások, rendezvényszervezés, karrier-tanácsadás, életviteli, tanulmányi, valamint 

mentálhigiénés életvezetési tanácsadás. 

 

(2) A támogatást a dékánhelyettes a HTJB által kiírt pályázat alapján egy fél évre lehet 

elnyerni.72 

 

(3) A DJB és az oktatási dékánhelyettes javaslata alapján73 a HTJB határozza meg a jelen 

támogatás iránti pályázat leadásához szükséges formanyomtatványt, a leadás helyét, 

határidejét, a rendelkezésre álló keret elosztásának módját, a pályáztatás szabályait, 

valamint a pályázat odaítélésének részletes feltételeit. 

 

(4) A beérkezett pályázatokról a HTJB dönt.74 

 

 

                                                 
67 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
68 A módosítást a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

június 20. napjától. 
69 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
70 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
71 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
72 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
73 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
74 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
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Jegyzet-előállításra, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges 

elektronikus eszközök beszerzésére felhasználható keret 

 

34. § 

 

(1) A 11. § a) pontja szerinti összeg felhasználható jegyzetek előállítására, azok hallgatókhoz 

való eljuttatásának elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges 

elektronikus eszközök beszerzésére, amennyiben azt digitális tananyag előállítására, 

beszerzésére vagy a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszköz 

beszerzésére fordítja az Egyetem. 

 

(2) A keret kari részének felhasználását a Hallgatói Önkormányzat kari szervezete előzetesen 

véleményezi. A keret felhasználásáról a kar dékánja dönt.  

 

(3) A keret felhasználásról a rektor tanévenként tájékoztatja a Hallgatói Önkormányzatot. 

 

 

A Hallgatói Önkormányzat támogatása 

 

35.§ 

 

(1) Az Egyetem Hallgatói Önkormányzata kari szervezeteinek támogatására a hallgatói 

normatíva 1%-a és a 3/a számú melléklet szerint az államilag támogatott és az állami 

(rész)ösztöndíjas, valamint költségtérítéses75 és önköltséges76 hallgató által befizetett díjak– 

e melléklet 4. pontja alapján befolyt bevételek kivételével – szolgálnak. A befolyt díjak 40%-

ából a dékán engedélye alapján a Hallgatói Önkormányzat által saját rendezvények és 

egyéb közösségi programok szervezhetők. A fennmaradó 60% elsősorban a 17/D. §-ban 

leírt demonstrátori díj kifizetésére és egyéb hallgatói szervezetek támogatására fordítandó, 

majd az ezután megmaradó összeg felhasználására a HÖK javaslata alapján a dékán 

engedélyével kerülhet sor. 

 

(2) A támogatás felhasználásról az Egyetem Hallgatói Önkormányzatának kari szervezetei a 

tanév második félévének lezárását követő 60 napon belül beszámolnak a dékánnak. 

 

(3) A HÖK pályázatot nyújthat be az oktatási dékánhelyettesnek az ismételt vizsgadíjakból 

történő hallgatói rendezvények és demonstrátori díjak finanszírozására vonatkozóan. 

 

(4) A kar gazdasági osztálya havi rendszerességgel elszámolást készít az 

(1) bekezdés szerint, az adott hónapban kifizetett összegekről az oktatási dékánhelyettes és 

a hallgatói önkormányzat elnöke számára. 

 

                                                 
75 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
76 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
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(5) Az (1) bekezdésben meghatározott keretekből kifizetés csak az oktatási dékánhelyettes és 

a hallgatói önkormányzat elnökének együttes aláírásával lehetséges a BGE Gazdálkodási 

Szabályzatban előírtak betartása mellett. 

 

 

4. fejezet 

 

Kollégiumi elhelyezésre vonatkozó szabályok 

 

A kollégiumi ellátás igénybevétele 

 

36. § 

 

(1) a) A kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető el. Kollégiumi elhelyezését kérheti 

mindenki, aki felvételi kérelmet nyújtott be az Egyetemre, illetve aki nappali munkarendű 

hallgatói jogviszonyban áll.77 

b) A külföldi hallgatóknak a felvételi döntést követően nyilatkozniuk kell a kollégium 

igénybevételének szándékáról az első két félévre vonatkozóan. A harmadik félévtől 

kezdődően a kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető el, melyet a képzés nyelvén kell 

benyújtani. 

 

(2) A pályázati kérelem szociális, tanulmányi és kollégiumi, hallgatói közösségért végzett 

munka részekből áll78. A kérelmek kollégiumi részét a Kollégiumi Felvételi Bizottság (a 

továbbiakban: KFB) értékeli saját ügyrendje alapján aze szabályzat 7/c. számú mellékletét 

képező pontrendszer használatával79. A felvételét kérő hallgató kollégiumi felvételi 

pontszáma a DJB/HTJB által a KFB-hez eljuttatott szociális pontszám, és a KFB által 

meghatározott pontszámok összege. A felvételről szóló döntést a KFB hozza meg a 

pályázat két része értékelésének figyelembe vételével a szabályzat 5. § (2) bekezdésének 

alkalmazásával. 

 

(3) A pontozási rendszert az Egyetem honlapján a pályázati kérelmek benyújtása előtt közzé 

kell tenni, hogy azt a pályázók megismerhessék. A kollégiumokban működő 

szakkollégiumok eltérő pontozási rendszert is alkalmazhatnak.80 

 

(4) A kollégiumi jelentkezések elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű hallgatót, aki kollégiumi elhelyezés hiányában felsőfokú 

tanulmányait nem tudja elkezdeni, illetve folytatni. 

 

                                                 
77 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
78 A módosítást a Szenátus 2017. június 28-i ülésén a 2016/2017. tanévi (VI. 28.) 96. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2017. 

június 29. napjától. 
79 A módosítást a Szenátus 2017. június 28-i ülésén a 2016/2017. tanévi (VI. 28.) 96. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2017. 

június 29. napjától. 
80 A módosítást a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

június 20. napjától. 
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(5) A kollégiumi díj befizetésének kötelezettsége alól szociális helyzete miatt mentesülhet az a 

hallgató, aki hátrányos helyzetű, aki árva, aki családfenntartó, vagy akinek gyámsága 

nagykorúsága miatt szűnt meg81. 

 

37. § 

 

(1) A kollégiumi elhelyezésre a pályázati kérelmet Modulo rendszeren82 kell benyújtani. A 

pályázatokat a KFB részére az általa meghatározott határidőighozzáférhetővé kell tenni. A 

pályázat benyújtási határideje nem lehet korábbi, mint a közzétételtől számított 10.83 nap84. 

 

(2) A pályázathoz mellékelni kell az e szabályzat 7/d. számú mellékletében meghatározott 

dokumentumokat. Amennyiben a hallgató nem csatolta a szükséges dokumentumokat, 

határidő tűzésével hiánypótlásra kell felszólítani. A hiánypótlásra a felszólítást követő85 3 

munkanap áll a hallgató rendelkezésére. Amennyiben a pályázó a felszólítás ellenére nem 

csatolja a hiányzó dokumentumokat, pályázatát ezek hiányában kell elbírálni, azonban az 

igazolásokkal alá nem támasztott állításokra pont nem adható. 

 

(3) A felvételi kérelmet a KOB és a DJB hallgató tagjaiból és az Egyetem főállású 

közalkalmazottai közül a kollégiumvezető által delegált személyből álló Kollégiumi Felvételi 

Bizottság (továbbiakban: KFB) bírálja el a beérkezési határidő lejártától számított 8 napon 

belül, és döntésében állapítja meg a felvételt nyert hallgatók névsorát. A döntésről a KFB a 

jelentkezőket írásban értesíti a szabályzat 5. § (2) bekezdésének alkalmazásával. A felvételről 

szóló döntésben meg kell határozni a fellebbezés benyújtására megállapított határidőt.86 

 

(4) A KFB döntésével, illetve eljárásával szemben a hallgató a jelentkezés elbírálásáról szóló 

határozathozatal napjától vagy online rendszeren keresztül történő megküldésétől87 

számított 8 napon belül fellebbezést nyújthat be írásban, és/vagy online a 

kollégiumvezetőhöz. 

 

(5) A fellebbezéseket a benyújtásra megállapított határidő lejártát követő 8 napon belül kell 

elbírálni. Fellebbezéseket az oktatási dékánhelyettesből, a kollégiumvezetőből és a 

Kollégiumi Bizottság által delegált egy hallgatóból álló Kollégiumi Fellebbezési Bizottság88 

                                                 
81 A módosítást a Szenátus 2017. június 28-i ülésén a 2016/2017. tanévi (VI. 28.) 96. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2017. 

június 29. napjától. 
82 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
83 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
84 A módosítást a Szenátus 2017. június 28-i ülésén a 2016/2017. tanévi (VI. 28.) 96. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2017. 

június 29. napjától. 
85 A módosítást a Szenátus 2017. június 28-i ülésén a 2016/2017. tanévi (VI. 28.) 96. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2017. 

június 29. napjától. 
86 A módosítást a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

június 20. napjától. 
87 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
88 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
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bírálja el. A Kollégiumi Fellebbezési Bizottság döntése ellen a (6) bekezdésben 

meghatározottak szerint jogorvoslati kérelmet lehet benyújtani89.  

 

(6) A TVSZ 16.§-a alapján az90 Egyetem kollégiumi pályázattal kapcsolatban hozott döntésével, 

intézkedésével, intézkedésének elmaradásával szemben a hallgató a közléstől, ennek 

hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül jogorvoslattal fordulhat a 

Felülbírálati Bizottsághoz. 

 

(7) A (4)-(6) bekezdésekben meghatározott jogorvoslati lehetőségek kimerítésén91 kívül a 

hallgató a rektortól méltányossági alapon is kérheti az elsőfokú döntés megváltoztatását és 

kollégiumi elhelyezését. A rektor méltányossági jogkörét a kar vezetőjére átruházhatja. Az 

átruházott méltányossági jogkör tovább nem ruházható. A méltányossági kérelem a 

regisztrációs hét első napjáig 92nyújtható be. A rektori méltányossági keret a kollégiumi 

férőhelyek 2%-a. 

 

(8) Amennyiben a (4)-(7) bekezdésekben meghatározott kérelmek elbírálását követően 

betöltetlen férőhelyek maradnak, úgy a hallgatókat várólista alapján kell felvenni. 

 

(9) A kollégiumban a felvételi eljárást93 követően, folyamatosan biztosítani kell a felvételi 

jelentkezést. A kollégiumvezető94 feladata, hogy a kollégium teljes kapacitás-

kihasználtságát lehetőlegfolyamatosan biztosítsa. Az évközi igényeknél elsőbbséget 

élveznek az elbíráláskor kialakult várólistán levő hallgatók. Az év közben beérkezett 

kollégiumi kérelmeket a korábban, a meghirdetett kollégiumi felvételi időszakra felkért KFB 

tagjai bírálják el. Az év közben beadott és elbírált kollégiumi kérelmek a várólistán a 

pontszámok alapján kerülnek besorolásra. 

 

 

Kollégiumi férőhely bérlése 

 

38. § 

 

Kollégiumi férőhelyfejlesztés és bérlés – az Egyetem hallgatói számára hosszú távú elhelyezést 

biztosító lakhatási formák támogatására –a kollégiumvezetésének kezdeményezése alapján, a 

HÖK egyetértésével, legfeljebb a lakhatási támogatás keretének 70%-a használható fel. Az 

Egyetem által benyújtott és az oktatásért felelős miniszter által elfogadott terv alapján külön 

engedélyeztetési eljárást követően lehetséges felhasználási módozatok: kollégiumi 

                                                 
89 A módosítást a Szenátus 2017. június 28-i ülésén a 2016/2017. tanévi (VI. 28.) 96. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2017. 

június 29. napjától. 
90 A módosítást a Szenátus 2017. június 28-i ülésén a 2016/2017. tanévi (VI. 28.) 96. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2017. 

június 29. napjától. 
91 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
92 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
93 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
94 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
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férőhelybővítés, kollégium felújítás, valamint kollégium létesítésének céljait szolgáló épület 

vásárlása. 

 

 

III. RÉSZ 

HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK 

 

1. fejezet 

 

Az államilag támogatott és költségtérítéses, illetve a magyar állami (rész)ösztöndíjas és 

önköltséges képzési forma közötti átsorolás rendje 

 

39. § 

 

(1) Ha az államilag támogatott hallgatói létszámkeretre felvett hallgatónak a tanulmányai 

befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy egyéb okból tanulmányait 

költségtérítéses képzésben folytatja tovább, helyére – ilyen irányú kérelem esetén – az 

Egyetemen költségtérítéses formában tanulmányokat folytató kiemelkedő tanulmányi 

teljesítményű hallgató léphet. Ha az Egyetemen államilag támogatott képzésben 

tanulmányokat folytató hallgatóról a tanév végén az Egyetem megállapítja, hogy az utolsó 

két olyan aktív félévben (kivéve gyakorlati féléven lévő hallgatók), amelyben hallgatói 

jogviszonya nem szünetelt és nem szerezte meg legalább a képzésére vonatkozó ajánlott 

tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát (30 kredit +/-3 kredit), tanulmányait a 

következő tanévben csak költségtérítéses képzésben folytathatja. E bekezdésben foglalt 

feltételek alapján az átsorolással érintett államilag támogatott képzésben részt vevő 

hallgatók száma a tanévben a felsőoktatási intézmény államilag támogatott képzésben 

részt vevő hallgatóinak tizenöt százalékáig terjedhet. 

 

(2) A szabályzat szerinti döntést az államilag támogatott/magyar állami (rész) ösztöndíjas, 

illetve költségtérítéses/önköltséges95 képzési forma közötti átsorolásról minden év július 31-

ig kell meghozni. A döntéshozatalra a HTJB jogosult. Az átsoroláshoz szükséges tanulmányi 

adatok és a mentességre vonatkozó információk elektronikus nyilvántartási rendszerbe 

történő feltöltését a karoknak a vizsgaidőszakot követő 8. munkanapig el kell végezniük. Az 

elektronikus nyilvántartási rendszerben tárolt adatok egyeztetését, korrekcióját legkésőbb 

a július 31-ét megelőző harmadik munkanap végéig lehet végezni. Az átsoroláshoz 

szükséges tanulmányi adatokat és a mentességre vonatkozó információkataz elektronikus 

nyilvántartási rendszerben rögzíteni kell. A rögzített adatok, információk helyességét a 

Tanulmányi és Oktatásszervezési Főosztálya96 ellenőrzik. Az átsorolási határozatot 

legkésőbb a következő tanévet megelőző 30 nappal meg kell küldeni a hallgatónak a 

kitöltött költségtérítéses/önköltséges hallgatói képzési szerződéssel együtt ajánlott, 

tértivevényes küldeményként. Az átsorolásra pályázatot benyújtott hallgatókat a rangsor 

kifüggesztésével tájékoztatni kell. Az adott félévben Erasmus, vagy egyéb más külföldi 

részképzésen tanulmányokat folytató hallgatók esetén a szerződésben rögzített krediteket 

                                                 
95 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
96 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

augusztus 15. napjától. 
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a külföldi partner intézmény igazolása, vagy a hallgatói teljesítésre vonatkozó nyilatkozat 

(csatolva a külföldi elektronikus tanulmányi rendszerből nyomtatott tárgyfelvétel listáját) 

alapján teljesítettnek kell tekinteni.97 

 

(3) Az átsorolási döntés során azokat a hallgatókat nem kell figyelembe venni, akik az 

Egyetemen legfeljebb egy félévben folytattak csak tanulmányokat, továbbá akik a 

felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 55. §-ának (2) bekezdésében 

meghatározottak szerint betegség, szülés vagy más a hallgatónak fel nem róható ok miatt 

félévüket nem tudták befejezni. Az erre vonatkozó kérelmeket minden év május 31-éig kell 

benyújtani a karok Hallgatói Szolgáltatási Osztályán98 a HTJB-nek címezve. Az ezután 

felmerülő rendkívüli ok alapján a kérelmet igazolással együtt legkésőbb a vizsgaidőszak 

utolsó napján kell benyújtani. A határidők elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs. 

 

(4) Amennyiben az Egyetem megállapítja, hogy az (1) bekezdésében foglalt szabály alapján, az 

ugyanitt megfogalmazott mértéket meghaladó hallgatót kellene átsorolni költségtérítéses 

képzési formára, a hallgatók összesített korrigált kreditindexe alapján legjobban teljesített 

hallgatókat kell az átsorolás alól mentesítenie. 

 

(5) A (2) bekezdésben meghatározott döntést felsőoktatási szakképzésben szakképzésenként, 

alapképzésben és mesterképzésben szakonként kell meghozni. Azonos kreditindexű 

hallgatók esetében a döntésnek azonosnak kell lennie. Amennyiben a megürült államilag 

támogatott hallgatói létszámkeret adott szakon és karon belül nem tölthető fel 

költségtérítéses hallgatókkal, akkor azt a létszámkeretet egyetemi szinten át kell sorolni más 

szakra, szakképzésre, telephelyre. A létszámkeret átsorolására az oktatási és szolgáltatási 

rektorhelyettes tesz javaslatot, amit a Rektori Tanács hagy jóvá.99 

 

(6) Megürült államilag támogatott hallgatói létszámkeretre az vehető át, aki  

a) az utolsó két aktívként regisztrált félévében megszerezte a képzésére vonatkozó ajánlott 

tantervben előírt kreditmennyiségnek legalább az 50%-át, és az előző kettő félév 

korrigált kreditindexe alapján létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató, továbbá 

akinek  

b) az előző kettő félév korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott 

hallgatók előző kettő félév korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó ötödénél 

elhelyezkedő hallgató előző kettő félév kreditindexe.100  

 

(7) Az Egyetemnek a következő képzési időszakra államilag támogatott/állami (rész) 

ösztöndíjas formára átsorolható hallgatói létszáma meghatározásához a hallgatók 

tanulmányi teljesítménye alapján meg kell állapítania, hogy 

a) az adott félévben hány államilag támogatott/állami (rész) ösztöndíjas hallgatónak szűnt 

meg a hallgatói jogviszonya, 

                                                 
97 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X.25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 

2013.október 25. napjától. 
98 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

augusztus 15. napjától. 
99 A módosítást a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

június 20. napjától. 
100 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
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b) hány olyan államilag támogatott/állami (rész) ösztöndíjas hallgató van a jegyzéken, aki 

költségtérítéses/önköltséges képzésre került átsorolásra, 

c) hány olyan hallgató van, aki a lezárt félévvel már igénybe vette az adott szakon, 

szakképzésen rendelkezésre álló államilag támogatott féléveket101.  

 

(8) Nem vehető át államilag támogatott képzési formára az a költségtérítéses hallgató, akinek 

a korábban igénybe vett államilag támogatott féléveinek száma kettővel – 

fogyatékossággal élő hallgatók esetében néggyel – meghaladja az adott szak képesítési 

követelményekben meghatározott képzési idejét. 

 

(9) Az át nem sorolt hallgatók ugyanabban a képzési (finanszírozási) formában folytatják 

tanulmányaikat a következő tanévben, mint az azt megelőzőben. 

 

(10) Az átsorolás azon hallgatókra vonatkozik, akik hallgatói jogviszonyukat 2007-ben – és ezt 

követően felmenő rendszerben – hozzák létre, illetve tanulmányaikat új szakon 2007 

szeptemberétől – és ezt követően – kezdik meg. 

 

(11) A tanulmányait 2007 szeptembere előtt megkezdő, illetve a képzési és kimeneti 

követelményekben meghatározott képzési időn túl tanulmányokat folytató hallgató a HTJB 

döntése alapján a (8) bekezdés figyelembe vételével akkor sorolható át költségtérítéses 

képzésről államilag támogatott képzési formára, ha a két legutóbbi aktív 

félévében102legalább 30 kreditet teljesített, valamint összesített korrigált kreditindexe 

meghaladja az államilag támogatott hallgatók alsó 15%-ának összesített kreditindexét. 

 

(12) A (11) bekezdés szerinti átsorolást a (2), (5) és (9) bekezdésekben meghatározott 

rendelkezések szerint kell lefolytatni. 

 

(13) Az átsorolási pályázat beadására jogosultak a harmadik sikertelen tárgyfelvétel okán 

korábban költségtérítéses képzésbe átsorolt, de még államilag támogatott félévvel 

rendelkező hallgatók is. 

 

(14) A magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges képzésre felvételt nyert hallgatót 

magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges képzési formára kell besorolni. 

 

(15) Önköltséges képzésre kell átsorolni azt a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott 

képzésben részt vevő hallgatót, aki az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói 

jogviszonya nem szünetelt, illetve nem vett részt külföldi részképzésen, 2015. szeptembere 

után beiratkozottak esetén nem szerzett két félév átlagában legalább tizennyolc kreditet, 

2015. szeptembere előtt beiratkozottak esetén nem szerezte meg legalább az ajánlott 

tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, illetve nem érte el a szakon, képzésen 

                                                 
101 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
102 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2013. 

október 25. napjától. 
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a kar által megállapított ajánlott tanulmányi átlagot, továbbá azt, aki az Nftv. 48/D. § (2) 

bekezdés szerinti nyilatkozatát visszavonja.103 104 

 

(16) Ha a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott hallgatói létszámkeretre felvett 

hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy a 

hallgató a tanulmányait bármely okból önköltséges formában folytatja tovább, helyére – 

ilyen irányú kérelem esetén – az Egyetemen önköltséges formában tanulmányokat folytató 

hallgató léphet.  

 

(17) A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre átsorolását kérő önköltséges 

hallgatók közül a megürült magyar állami (rész)ösztöndíjas helyre az a hallgató vehető át  

a) aki a 2015. szeptember előtti beiratkozás esetén az utolsó két aktívként regisztrált 

félévében megszerezte a képzésére vonatkozó ajánlott tantervben előírt 

kreditmennyiségnek legalább az 50%-át, és az összesített korrigált kreditindex alapján 

létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató; 105 

b) akinek az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott 

hallgatók összesített korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó ötödénél 

elhelyezkedő hallgató összesített kreditindexe; 

c) aki a 2016/2017. tanév első félévében vagy azt követően kezdte meg tanulmányait és az 

utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, illetve 

nem külföldi képzésben vett részt, megszerzett legalább 18 kreditet, és az összesített 

korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató.106 

 

(18) A magyar állami (rész)ösztöndíjas és önköltséges, valamint az önköltséges és a magyar 

állami (rész)ösztöndíjas  szerinti átsorolást a (2), (5) és (9) bekezdésekben meghatározott 

rendelkezések szerint kell lefolytatni. 

 

(19) A FIR adatszolgáltatási kötelezettség előírja, hogy legkésőbb október 15-ig, illetve február 

15-ig át kell sorolni azon hallgatókat, akik az Nftv-ben előírt támogatási időt felhasználták.107 

 

 

A hallgató fizetési kötelezettség teljesítéséhez mentesség, kedvezmény, részletfizetési lehetőség 

biztosításának feltételei és szabályai 

 

40. § 

 

(1) A hallgató fizetési kötelezettségénekteljesítéséhez mentességet, részletfizetési 

kedvezményt, halasztást kérelme alapján kaphat. Az online kérelmet a mindenkor 

érvényben lévő szabályzat szerint a Modulo rendszeren keresztül kell benyújtani a 

                                                 
103 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
104 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI.24.) 135. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2016. 

június 25. napjától. 
105 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI.24.) 135. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2016. 

június 25. napjától. 
106 Beépítette a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI.24.) 135. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 

2016. szeptember 1. napjától. 
107 Beépítette a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 

2014. június 20. napjától. 
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regisztrációs hét utolsó napjáig. A kollégiumi mentességi kérelmeket elkülönítetten kell 

kezelni, későbbi beköltözés esetén a kérelem benyújtható minden hónap 15. napjáig.108 109 

 

(2) A Tanulmányi Bizottság a kollégiumvezetővel történt egyeztetés alapján a kollégiumi díj 

befizetése vonatkozásában, kivételes esetben a hallgató jövedelmi helyzetére és tanulmányi 

eredményére tekintettel – kérelemre, melynek beadási időpontja előzze meg 3 nappal a 

befizetési határidőt – a befizetés határidejének megállapításával fizetési haladékot adhat.110 

(3) Az Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatának 12. § (5) bekezdése szerint a hallgatónak 

a vizsgaidőszak megkezdéséig a teljes díjtartozást rendeznie kell. A díj befizetésének 

elmulasztása a vizsgákról és tárgyfelvételekről való letiltást von maga után.111 

 

(4) A tanulmányi teljesítményére figyelemmela kari Tanulmányi Bizottság döntése alapján a 

hallgató mentesíthető az Nftv. 82. §-ában foglaltak szerint igénybe vett szolgáltatások 

térítési díjának fizetési kötelezettsége alól. 

 

(5) A kollégiumi díj befizetésének kötelezettsége alól szociális helyzete miatt mentesülhet az a 

hallgató, aki hátrányos helyzetű, árva, családfenntartó, vagy akinek gyámsága 

nagykorúsága miatt szűnt meg. Ebben az esetben is a kari Tanulmányi Bizottság határoz, a 

Bizottság döntése ellen az e szabályzat 6. §-a alapján lehet fellebbezni. Az Egyetem a 

kollégiumi munkát végző hallgató számára a kollégiumvezető/KOB elnök 

kezdeményezése/javaslata alapján a kollégiumi díjból kedvezményt, mentességet 

biztosíthat a kari Tanulmányi Bizottság.112 

 

(6) Nem adható mentesség, részletfizetési kedvezmény vagy halasztott fizetési lehetőség az 

Nftv. 82. § (2) bekezdése alapján az e szabályzatban meghatározott mulasztási és 

késedelmes teljesítési díj, valamint az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) Korm. 

rendelet által megállapított díjak megfizetése alól, továbbá a közösségi célú 

tevékenységben való részvétel alapján. 

 

(7) A fizetési kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó kérelem tárgyában a kari Tanulmányi 

Bizottság jár el. 

 

(8) A fizetési kötelezettség teljesítése tárgyában hozott döntésről határozatot kell hozni. A 

részletfizetési lehetőséget biztosító határozatban rögzíteni kell a teljesítés határidejét és 

ütemezését, valamint az elmaradás következményeit. Elutasítás esetén a határozatban 

indokolni kell a döntést és tájékoztatást kell adni a jogorvoslati lehetőségről. 

 

(9) A mentesség megállapítása során az adott tanévre költségtérítéses, önköltséges képzési 

formáról államilag támogatott, magyar állami (rész)ösztöndíjas képzési formára átsorolt 

                                                 
108 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
109 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI.24.) 135. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2016. 

június 25. napjától. 
110 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
111 A módosítást a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

június 20. napjától. 
112 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
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hallgatókat is figyelembe kell venni, míg az államilag támogatott, magyar állami 

(rész)ösztöndíjas képzési formáról költségtérítéses, önköltséges képzési formára átsorolt 

hallgatókat figyelmen kívül kell hagyni. 

 

(10) Az Egyetem a kiemelkedő tanulmányi teljesítményű hallgatók költségtérítés-, önköltség-

fizetési kötelezettségét csökkentheti vagy elengedheti, amennyiben a hallgatók képzéséhez 

kapcsolódó költségeket más saját bevétele terhére biztosítja. 

 

(11) A külföldi részképzésen (pl.: Erasmus, Erasmus +, CEEPUS ösztöndíj, stb.) tanulmányokat 

folytató hallgatók a kint tartózkodásuk félévében az aktuális tanévre megállapított 

költségtérítési díj/önköltség és/vagy idegen nyelvi hozzájárulási díj 55%-át kötelesek 

fizetni.113 

 

 

2. fejezet 

Költségtérítés és önköltség 

 

41. § 

 

(1) A költségtérítéses, önköltséges képzésben részt vevő hallgatók által fizetendő 

költségtérítések, önköltségek összegét a 2. számúmelléklet tartalmazza. A melléklet 

tanévenkénti aktualizálása az oktatási és szolgáltatási rektorhelyettes feladata, ennek 

érdekében a következő tanévekre meghirdetett költségtérítési díj, önköltség összegéről 

minden év október 15-ig az oktatási dékánhelyettesek tájékoztatják az oktatási és 

szolgáltatási rektorhelyettest. 

 

(2) Az Egyetemen költségtérítéses képzési formában tanulmányokat folytató hallgatók 

költségtérítésének mértéke a tanulmányok második és további éveiben tanévenként 

legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói 

árindexnek megfelelően növelhető, melynek korrigált összegét (ezer forintra kerekítve) 

képzésenként a kar dékánja határozza meg. A költségtérítésekről minden tanév 

megkezdése előtt legalább 2 hónappal tájékoztatni kell a hallgatókat az Egyetem 

Honlapján. Az önköltség képzési időre érvényes összege a hallgatói jogviszony ideje altt 

nem módosítható.114 

 

(3) A Tanulmányi és Oktatásszervezési Főosztály gondoskodik minden tanulmányi félév elején 

a hallgatói képzési szerződés következő tanévre vonatkozó módosításáról. A hallgatói 

képzési szerződések mintáját a 6. számú melléklet tartalmazza. 

 

(4) A 3. számú mellékletben meghatározott szolgáltatási díjakat, térítéseket (a kollégiumi díjak 

kivételével) a feltételek fennállása esetén a költségtérítéses/önköltséges hallgatóknak is 

fizetni kell. 

 

                                                 
113 Beépítette a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 

2014. június 20. napjától. 
114 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI.24.) 135. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2016. 

június 25. napjától. 
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(5) 115 

 

(6) Azon idegen nyelvű képzések esetén ahol a külföldi partner intézmény oklevelének a 

megszerzésére is van lehetőség – a külföldi partner intézménnyel kötött szerződés alapján 

– a hallgató további díj fizetésére is kötelezhető. A beiratkozást megelőzően a hallgatóval 

kötött szerződés részletesen tartalmazza ezen költségeket. 

 

(7) Valamennyi, idegen nyelven tanulmányokat folytató hallgató – finanszírozási formától 

függetlenül – idegen nyelvi képzési hozzájárulás fizetésére kötelezett, melynek mindenkori 

mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza.116 

 

(8) Az a tanulmányait a 2013/2014. tanévtől megkezdő hallgató, aki az Egyetemen legalább 

egy aktív félévet teljesített, a képzésért felelős kari Tanulmányi Bizottságnak benyújtott 

kérelmében egyszer kezdeményezheti az adott képzésre vonatkozóan tanulmányainak 

hátralévő idejére a kreditarányos költségtérítési díj/önköltség megállapítását. A 

kreditarányos költségtérítési díj/önköltség megállapításának rendjét, mértékét a szabályzat 

3/d. számú melléklete tartalmazza. 

 

 

A költségtérítés és önköltség befizetésének szabályai 

 

42. § 

 

(1) A költségtérítés, önköltségkiírtösszegét a hallgató minden félév regisztrációs hetének 

kezdetéig köteles befizetni – kivéve, ha a TVSZ 28.§ (2) bekezdésében megjelölt fizetési 

kedvezményt, vagy haladékot kapott – és annak tényét a karon igazolta117, amennyiben a 

befizetés nem a Neptunon keresztül történik.118 

 

(2) A költségtérítés, önköltség befizetésérea 3/b sz. melléklet 1. pontjában foglalt tételek 

tekintetébena kari Tanulmányi Bizottsága kivételes esetben a hallgató jövedelmi helyzetére 

és tanulmányi eredményére tekintettel – kérelemre – a befizetés határidejének és módjának 

egyidejű megállapításával részletfizetési kedvezményt, vagy fizetési haladékot adhat. A 

TVSZ 25. § (4) bekezdése szerint a vizsgaidőszak megkezdéséig a hallgatónak a teljes 

díjtartozást rendezni kell. 

 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott kérelmek leadási határideje a regisztrációs hét utolsó 

napja. 

 

(4) A költségtérítés, önköltség be nem fizetése esetén a gazdasági igazgató vagy helyettese a 

hallgatót elmaradásának 15 napon belüli rendezésére felszólítja. 

                                                 
115 A Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával 2015. június 27. napjával hatályon kívül 

helyezte. 
116 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2013. 

október 25. napjától. 
117 A módosítást a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

június 20. napjától. 
118 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2013. 

október 25. napjától. 
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(5) A költségtérítés-, önköltség-fizetési kötelezettségének a felszólítás ellenére eleget nem tevő 

hallgató – amennyiben nem kapott fizetési haladékot – vizsgákra nem jelentkezhet, a 

vizsgákat nem kezdheti meg, következő félévre nem regisztrálhat, illetve záróvizsgáját nem 

kezdheti meg. 

 

(6) A fizetési felszólítás sikertelensége esetén az Nftv.59.§ (1) bekezdésf) pontja szerint – a 

hallgató szociális helyzetének a vizsgálata után – a rektor megszünteti a fizetési hátralék 

miatt az érintett hallgató hallgatói jogviszonyát.119 

 

(7) Vissza kell fizetni a teljes befizetett költségtérítést, önköltséget, ha a hallgató a képzési 

időszak megkezdésétkövető 30 napon belül írásban bejelenti, hogy megszünteti vagy 

szünetelteti hallgatói jogviszonyát, amennyiben ez idő alatt semmiféle szolgáltatást nem 

vett igénybe az Egyetemen. Amennyiben a hallgatónak bármilyen egyéb tartozása (pl.: 

utóvizsga díj), fizetési hátraléka van, a hátralék a visszaigényelt összegből levonásra kerül. 

 

(8) A (7) bekezdés kivételével a képzési időszak megkezdése után bejelentett, hallgatói 

jogviszony megszüntetésére vagy szüneteltetésére irányuló bejelentés esetén a már 

befizetett költségtérítés, önköltség nem fizethető vissza. 

 

(9) Ha a hallgató jogviszonya bármely okból megszűnik, akkor ez nem jelenti a költségtérítési, 

önköltségi és egyéb más hallgatói jogviszony alatt létrejött fizetési kötelezettségeinek a 

teljesítése alóli mentesítést. 

 

(10) A hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkezők esetén az Egyetem jogi úton kezdeményezi 

az elmaradt tartozások behajtását. 

 

 

3. fejezet 

 

Szolgáltatási és térítési díjak 

 

Térítési díj 

 

43. §120 

 

(1) Az Nftv. 82. §-ábanmeghatározott térítési díjak és fizetési kötelezettségek összegét, az 

oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet által megállapított díjakat, 

valamint az Nftv. 49. §-ábanfoglaltak alapján (pl.: a vizsgáról való igazolatlan távolmaradás 

esetén) fizetendő díjak összegét e szabályzat 3/a. számú melléklete tartalmazza. 

 

(2) Az Egyetemen szedhető térítési díjak jogcímei a következők (lásd részletesen 3/a. számú 

melléklet): 

                                                 
119 A módosítást a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

június 20. napjától. 
120 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X.25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 

2013.október 25. napjától. 
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a) adminisztratív kötelezettség teljesítésére előírt határidő módosítása vagy végleges 

elmulasztása esetén esetenként nem haladhatja meg a teljes munkaidőre megállapított 

kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) öt százalékát; 

b) fizetési kötelezettség teljesítésére előírt határidő elmulasztása esetén esetenként nem 

haladhatja meg a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb munkabér 

(minimálbér) öt százalékát; 

c) tanulmányi kötelezettség teljesítésére előírt határidő módosítása esetén esetenként 

nem haladhatja meg a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb munkabér 

(minimálbér) öt százalékát; 

d) a hallgató érdekkörében felmerült ok miatt keletkező adminisztrációs többletmunka 

esetén (általános különeljárási díj) esetenként nem haladhatja meg a teljes munkaidőre 

megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) öt százalékát. 

 

(3) 121 

 

Szolgáltatási díj 

 

44. § 

 

(1) Az Nftv. 82. §-ában meghatározott szolgáltatási díjakat e szabályzat 3/b. számú melléklete 

tartalmazza.122 

 

(2) A 43-44.§-okban említett és a 3. számú mellékletben123 felsorolt díjak pontos összegét a 

jogcímek megjelölésével az Egyetem és a kar honlapján, valamint a karok Hallgatói 

Szolgáltatási Osztályain, hirdetmény formájában közzé kell tenni.124 

 

(3) A térítési és szolgáltatási díj fizetésének az esedékességet követő 8 napon belül eleget nem 

tevő hallgató a félév végi vizsgákra nem jelentkezhet, a vizsgákat nem kezdheti meg, 

következő félévre nem regisztrálhat, illetve záróvizsgáját – bármilyen fennálló tartozás 

esetén – nem kezdheti meg. 

 

(4) A térítési és szolgáltatási díjak kivetéséről tájékoztatni kell az érintett hallgatót Neptun 

üzenet formájában a kiírás időpontjában. 

 

(5) Az Egyetemen szedhető térítési és szolgáltatási díjak maximális összegét a Szenátus évente 

felülvizsgálja. 

 

(6) A 3/b. sz. mellékletben meghatározott összegű záróvizsga díj nem kerülhet visszafizetésre 

a hallgató részére, ha a záróvizsgára a hallgatónak felróható okból nem kerül sor.125 

                                                 
121 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2014. szeptember12-i ülésén a 2014/2015. tanévi (IX. 12.) 10. számú határozatával elfogadott 

módosítás. Hatálytalan: 2014. szeptember12. napjától. 
122 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2013. 

október 25. napjától. 
123 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2013. 

október 25. napjától. 
124 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

augusztus 15. napjától. 
125 Beépítette a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 120. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 

2014. június 20. napjától. 
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Kollégiumi térítési díj 

 

45. § 

 

(1) A kollégiumi térítési díj megállapítására minden esetben a hatályos HTJSZ vonatkozó 

melléklete szerint kerül sor; a befizetésre vonatkozó részletes szabályokatkülön rektori 

utasítás tartalmazza. 

 

(2) A kollégiumban az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokat a 4. számú melléklet, a 

kollégiumi térítési díjtételeket az 5. számú melléklet tartalmazza. 

Amennyiben az adott félévre a kollégiumba felvetthallgató a beköltözést megelőző hónap 

25-éignem jelzi, hogy a kollégiumi férőhelyét nem kívánja igénybe venniaz adott félévben, 

úgy az adott hónapra a 3/a. számú melléklet) szerinti kollégiumi rendelkezésre állási díjat 

köteles fizetni.126 

 

(3) A kollégiumi térítési díjat a hallgató köteles az őszi félévben 5 hónapra (szeptember 1-től 

január 31-ig) és a tavaszi félévben 5 hónapra (február 1-től június 30-ig) megfizetni, kivéve  

ha – a kollégiumi elhelyezés iránti igény megszűnése miatt – a hallgató Modulo rendszeren 

keresztül a megszűnés okának felmerülésétől számított 8 napon belül benyújtott, indokolt 

kollégiumi kérelme alapján a Tanulmányi Bizottság – a  kollégiumvezető127 javaslatát 

figyelembe véve – a kollégiumi térítési díj e bekezdésben megállapított megfizetése alól 

felmentést adhat. Az 5 hónapos kollégiumi díjfizetési kötelezettség alól kivételt képeznek 

azon hallgatók, akik a megüresedett kollégiumi helyekre várólistáról költöznek be, így nekik 

a beköltözés hónapjától esedékes térítési díjat kell megfizetni.128 Nem kérheti a hallgató az 

adott szemeszter utolsó hónapjában a kollégiumi tagság megszüntetését.129 

 

(4) A duális képzésben részt vevő hallgató, amennyiben a duális képzési helye a kollégium 

székhelyétől eltérő településen van, a Modulo rendszeren keresztül költségcsökkentési 

kérelmet nyújthat be, amelynek elbírálása során a Tanulmányi Bizottság – a kollégiumvezető 

javaslatát figyelembe véve – 50%-os csökkentést adhat, kivéve, ha a hallgató a duális 

képzési gyakorlati helytől pénzbeli, illetve természetbeni utazási támogatást kap.130 131 

 

 

A kollégiumi elhelyezésért fizetendő térítés befizetésének és felhasználásának szabályai 

 

                                                 
126 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2013. 

október 25. napjától. 
127 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
128 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2013. 

október 25. napjától. 
129 A módosítást a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

június 20. napjától. 
130 Beépítette a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI.24.) 135. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 

2016. június 25. napjától. 
131 A módosítást a Szenátus 2017. június 28-i ülésén a 2016/2017. tanévi (VI. 28.) 96. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2017. 

június 29. napjától. 
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46. § 

 

A hallgatók által befizetett kollégiumi térítés az Egyetem Gazdálkodási Szabályzatának előírásai 

szerint kerül felhasználásra. 

 

 

 

 

IV. RÉSZ 

 

NYILVÁNTARTÁS, VALÓTLAN ADATKÖZLÉS, TÉVES DÍJFIZETÉS 

 

47. § 

 

(1) Azon hallgató ellen, aki szociális helyzetének megállapításakor bizonyíthatóan valótlan 

adatokat szolgáltat, fegyelmi eljárást kell indítani, valamint kizárandó az adott ösztöndíj 

elnyerésére jogosultak közül. 

 

(2) Amennyiben a hallgató a számára meghatározottnál magasabb összeget fizeti be az 

Egyetem számára, befizetését téves befizetésként kell kezelni. 

 

(3) A hallgató a téves befizetést Modulo rendszerben beadott TB kérelemmel igényelheti 

vissza.  

 

(4) A téves befizetés tényének megerősítését követő 30 napon belül a tévesen befizetett 

összeget vissza kell fizetni.  

 

(5) Amennyiben az Egyetem a hallgató a számára meghatározottnál magasabb összeget fizet 

ki a hallgatónak, a kifizetés téves kifizetésnek minősül. 

 

(6) Az Egyetem a téves kifizetés tényéről értesíti az érintett hallgatót.  

 

(7) A hallgató köteles a számára tévesen kifizetett összeget visszafizetni legkésőbb 

a) a téves kifizetés közlését követő félév szorgalmi időszakának végéig, ha e félévben 

tanulmányokat folytat,  

b) tanulmányainak folytatása előtt, ha a téves kifizetés közlését követő félévben hallgatói 

jogviszonyát szünetelteti, 

c) záróvizsga megkezdéséig, ha a téves kifizetés közlésének félévében befejezi 

tanulmányait. 

 

V. RÉSZ 

 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

 

48. § 

 

E szabályzat alkalmazásában 
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a) árva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy 

háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és 

nem fogadták örökbe; 

b) félárva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták 

örökbe; 

c) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató: az a hallgató, aki 

ca) fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, 

illetve aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai 

segítségny és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy 

cb) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart vagy 

előreláthatólag még legalább egy évig fennáll; 

d) családfenntartó: az a hallgató, 

da) akinek legalább egy gyermeke van, 

db) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

alapján ápolási díjra jogosult; 

e) nagycsaládos: az a hallgató, akinek 

ea) legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy 

eb) eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, 

hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy 

ec) legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja; 

f) szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, 

felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató, aki 

fa) államilag támogatott képzési formában vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként 

vesz részt, vagy 

fb) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott 

szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne 

államilag támogatott képzésben való részvételre. 

g) saját bevétel: az Nftv.82. §-a szerinti térítési díj, továbbá intézményi szabályzatban 

meghatározott szolgáltatási díj, valamint az intézmény vállalkozási tevékenységének 

eredménye, gazdasági társaságoktól kapott támogatásból származó bevétele, továbbá 

a pályázat útján kifejezetten ösztöndíj fizetésére kapott támogatás. 

h) államilag támogatott hallgató: az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató, 

valamint 2012 szeptemberétől kezdődően magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésre 

felvételt nyert hallgató. A magyar állami ösztöndíjas hallgatóhoz képest a magyar állami 

részösztöndíjas hallgatót a jogosultsági elszámoláskor és a részére biztosított 

támogatások tekintetében 0,5-ös szorzóval kell figyelembe venni. 

i) egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és 

nincs élettársa, 

j) eltartott: Az a személy minősül eltartottnak, aki a családi pótlék megállapításánál 

figyelembe vehető, függetlenül attól, hogy az ellátás megállapítására, illetve 

folyósítására ténylegesen sor került-e vagy sem. (Gyermek, valamint a nappali tagozatos 

tanuló és hallgató.)132 

k) rendszeres jövedelem: legalább három egymást követő hónapban keletkezett 

jövedelem. 

                                                 
132 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
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l) hátrányos helyzetűhallgató (jelentkező): az a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában 

huszonötödik életévét be nem töltött személy, aki a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint hátrányos 

helyzetűnek minősül;133 134 

m) halmozottan hátrányos helyzetű: az a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában 

huszonötödik életévét be nem töltött személy, aki a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint halmozottan 

hátrányos helyzetűnek minősül.135 136 

n) Tartós betegség: 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet szerint137 

 

VI. RÉSZ 

ZÁRÓ, ÉRTELMEZŐ, HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK 

 

49. § 

 

(1) E szabályzat a Szenátus általi elfogadás napján lép hatályba, rendelkezéseit először a 

2008/2009. tanévtől kell alkalmazni a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével. 

 

(2) A szabályzat 36-37. §-aiban foglaltak a szabályzat Szenátus általi elfogadása napjától kell 

alkalmazni.  

 

(3) E szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2007. december 3-án hatályba 

lépett Hallgatói térítések és juttatások szabályzata. 

 

(4) Ahol jelen szabályzat kart említ, ott ez alatt az Egyetem négy karát kell érteni. Ahol jelen 

szabályzat dékánt, dékánhelyettest említ, ott ez alatt a négy kar dékánját, dékánhelyettesét 

kell érteni. Ahol jelen szabályzat Hallgatói Szolgáltatási Osztályt említ, ott ez alatt a négy 

kar Hallgatói Szolgáltatási Osztályát kell érteni az intézményi szintű Tanulmányi és 

Oktatásszervezési Főosztály irányításával.138 

 

Budapest, 2017. június 28. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Heidrich Balázs  

rektor 

Dr. Dietz Ferenc  

kancellár 

                                                 
133 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2013. 

október 25. napjától. 
134 A módosítást a Szenátus 2015. január 30-i ülésén a 2014/2015. tanévi (I. 30.) 62. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

január 31. napjától 
135 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2013. 

október 25. napjától. 
136 A módosítást a Szenátus 2015. január 30-i ülésén a 2014/2015. tanévi (I. 30.) 62. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

január 31. napjától. 
137 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
138 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

augusztus 15. napjától. 
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Záradék: 

 

A Szabályzatot a Főiskolai Tanács által 2006. október 13-án a 2006/2007-os tanévi 3. sz. 

határozattal fogadta el. 

 

A szabályzatot a Szenátus 36/2007. (IV. 27.) számú határozatával módosította. 

 

A szabályzatot a Szenátus 56/2007. (VI. 22.) számú határozatával módosította. 

 

A szabályzat módosítását a Szenátus 2007/2008. tanévi 56. számú határozatával elfogadta. 

 

A szabályzatot a Szenátus a 2008/2009. tanévi 19. számú határozatával módosította, hatályos 

2008. október 17. napjától. A módosításban foglalt rendelkezéseket a 2009/2010. tanévtől kell 

alkalmazni. 
 

A szabályzatot a Szenátus a 2008/2009. tanévi 112. számú határozatával módosította, melyet a 

2009/2010. tanévtől kell alkalmazni, kivéve az 1. számú mellékletet, amely 2009. június 26-tól 

hatályos. 

 

A szabályzatot a Szenátus a 2009/2010. tanévi 34. számú határozatával módosította, mely 

módosításokat 2010. február 1-től kell alkalmazni. 

 

A szabályzat módosítását a Szenátus 2009/2010. tanévi 145. számú határozatával elfogadta. 

Hatályos: 2010. július 1. napjától. 

 

A szabályzat módosítását a Szenátus 2010/2011. tanévi 1. számú határozatával elfogadta, melyet 

a 2010/2011. tanévi 21. számú határozatával pontosított. Hatályos: 2010. november 8. napjától.  

 

A szabályzat módosítását a Szenátus 2010/2011. tanévi (VI. 24.) 118. számú határozatával 

elfogadta. Hatályos: 2011. július 1. napjától.  

 

A szabályzat módosítását a Szenátus 2011/2012. tanévi (X. 14.) 1. számú határozatával elfogadta. 

Hatályos: 2011. október 14. napjától.  

 

A szabályzat módosítását a Szenátus 2011/2012. tanévi (I. 10.) 22. számú határozatával elfogadta. 

Hatályos: 2012. január 10. napjától. 

 

A szabályzat módosítását a Szenátus 2011/2012. tanévi (IV. 20.) 64. számú határozatával elfogadta. 

Hatályos: 2012. január 1. napjától. 

 

A Szabályzatot a Szenátus a 2012/2013. tanévi (X.26.) 20. számú határozatával átfogóan 

módosította. Hatályos: 2012. szeptember 1. napjától. 

 

A Szabályzat módosítását a Szenátus 2012/2013. tanévi (XII. 17.) 56. számú határozatával 

elfogadta. Hatályos: 2012. december 17. napjától.  
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A Szabályzat módosítását a Szenátus 2012/2013. tanévi (I. 11.) 71. és 72. számú határozatával 

elfogadta. Hatályos: 2013. január 11. napjától.  

 

A Szabályzat módosítását a Szenátus 2012/2013. tanévi (VI. 21.) 187. számú határozatával 

elfogadta. Hatályos: 2013. június 21. napjától.  

 

A Szabályzat módosítását a Szenátus 2013. július 24-31. között tartott elektronikus szavazása során 

a 2012/2013. tanévi (VII.31.) 198. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2013. július 31. napjától. 

 

A Szabályzat módosítását a Szenátus 2013/2014. tanévi (X. 25.) 11. számú határozatával elfogadta. 

Hatályos: október 25. napjától. 

 

A Szabályzat módosítását a Szenátus 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával 

elfogadta. Hatályos: 2014. június 20. napjától. 

 

A Szabályzat módosítását a Szenátus 2013/2014. tanévi (VI. 30.) 135. számú határozatával 

elfogadta. Hatályos: 2014. június 30. napjától. 

 

A Szabályzat módosítását a Szenátus 2014/2015. tanévi (IX. 12.) 10. számú határozatával elfogadta. 

Hatályos: 2014. szeptember 12. napjától. 

 

A módosítást a Szenátus a 2014. október 31-i ülésén a 2014/2015. tanévi (X. 31.) 18. számú 

határozatával elfogadta. Hatályos 2014. október 31. napjától. 

 

A módosítást a Szenátus a 2015. január 30-i ülésén a 2014/2015. tanévi (I. 30.) 62. számú 

határozatával elfogadta. Hatályos 2015. január 31. napjától. 

 

A módosítást a Szenátus a 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 180. számú 

határozatával elfogadta. Hatályos 2015. június 27. napjától, az Oktatási Igazgatóság szervezeti 

egységei tekintetében 2015. augusztus 15. napjától. 

 

A Szabályzat módosítását a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. 

számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2015. november 7. napjától. 

 

A Szabályzat módosítását a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI.24.) 135. 

számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2016. június 25. napjától. 

 

A Szabályzat módosítását a Szenátus 2016. október 14-i ülésén a 2016/2017. tanévi (X.14.) 8. számú 

határozatával elfogadta. Hatályos: 2016. október 15. napjától. 

 

A Szabályzat módosítását a Szenátus 2016. december 9-i ülésén a 2016/2017. tanévi (XII. 9.) 19. 

számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2016. december 10. napjától. 

 

A Szabályzat módosítását a Szenátus 2017. június 28-i ülésén a 2016/2017. tanévi (VI. 28.) 96. 

számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2017. június 29. napjától. 
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1. számú melléklet 

 

Ösztöndíjpályázatok értékelési rendszere 

 

1/a. számú melléklet 

 

A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatok értékelése139 

1. Tanulmányi eredmény (maximálisan 60 pont adható) 

 A sikeresen lezárt félévek számtani átlaga 

 4,00  40 pont 

 4,01-4,05  41 pont 

 4,06-4,10  42 pont 

 4,11-4,15  43 pont 

 4,16-4,20  44 pont 

 4,21-4,25  45 pont 

 4,26-4,30  46 pont 

 4,31-4,35  47 pont 

 4,36-4,40  48 pont 

 4,41-4,45  49 pont 

 4,46-4,50  50 pont 

 4,51-4,55  51 pont 

 4,56-4,60  52 pont 

 4,61-4,65  53 pont 

 4,66-4,70  54 pont 

 4,71-4,75  55 pont 

 4,76-4,80  56 pont 

 4,81-4,85  57 pont 

 4,86-4,90  58 pont 

 4,91-4,95  59 pont 

 4,95 felett 60 pont 

 

2. Szakmai tevékenységért adható pontszámok (maximálisan 20 pont adható)* 

TDK (maximálisan 20 pont adható)140 Csak a 

figyelembe vett két félévben végzett munkáért adható 

potnszám141 

 

Részvétel országos TDK-n 20 pont 

- Országos TDK I. hely 20 pont 

- Országos TDK II. hely 16 pont 

- Országos TDK III. hely 12 pont 

- Részvétel Országos TDK-n helyezés nélkül 8 pont 

                                                 
139 A módosítást a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

június 20. napjától. 
140 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
141 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI.24.) 135. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2016. 

június 25. napjától. 
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- Részvétel intézményi TDK-n helyezés nélkül 3 pont 

- Intézményi TDK I. hely 8 pont 

- Intézményi TDK II. hely 7 pont 

- Intézményi TDK III. hely 6 pont 

- Intézményi TDK-ról az OTDK-ra továbbjutásra 

javasolt (az előzőek felett plusz) 

4 pont 

Szakkollégiumi kiemelkedő tag 7 pont 

Szakkollégiumi aktív tag142 

Nívódíj 

4 pont 

5 pont 

Kutatási tevékenység 5 pont 

Publikációk 10 pont 

Nemzetközi szakmai tanulmányi versenyeken 

helyezés vagy különdíj 

10 pont 

Nemzetközi szakmai tudományos versenyen való 

részvétel 

5 pont 

Országos szakmai tanulmányi versenyeken helyezés 

vagy különdíj 

Országos szakmai tudományos versenyen való 

részvétel 

Intézményi szakmai tanulmányi versenyeken 

helyezés vagy különdí 

Intézményi szakmai tudományos versenyen való 

részvétel 

6 pont 

 

3 pont 

 

4 pont 

 

2 pont 

OKJ-s végzettség 5 pont 

Egyéb versenyeken részvétel 2 pont 

Szakmai előadás szervezés 5 pont 

 

*A szakmai és közéleti tevékenységet igazoló dokumentumot mellékelni szükséges a pályázati 

adatlaphoz. 

 

 

3. 

 

Nyelvvizsga (maximálisan 10 pont adható) Csak a figyelembe vett két 

félévben szerzett nyelvvizsgáért adhatón pontszám, amennyiben az 

rögzítésre került a Neptun rendszerben!143 144 

  I. nyelv II. nyelv 

 Szakmai felsőfokú nyelvvizsga "C" 7 pont 7 pont 

 Általános felsőfokú nyelvvizsga "C" 7 pont 6 pont 

 Szakmai középfokú nyelvvizsga "C" 5 pont 5 pont 

 Felsőfokú „A” vagy „B” nyelvvizsga 5 pont 4 pont 

 Általános középfokú nyelvvizsga "C" 3 pont 4 pont 

 Középfokú "A" vagy "B" nyelvvizsga 2 pont 2 pont 

                                                 
142 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
143 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
144 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI.24.) 135. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2016. 

június 25. napjától. 
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4. Közéleti tevékenységért adható pontszámok (maximálisan 10 pont adható)* 

Csak a figyelmbe vett két félévben végzett munkáért adható pontszám 145 146 

 
 

Hallgatói szervezeti kiemelkedő tagság 

 

7 pont 

 Hallgatói szervezeti aktív tagság 4 pont 

 Sport tevékenység helyezés 4 pont 

 Egyéb közösségi (egyetemi vagy kari) tevékenység 3 pont 

     

*A szakmai és közéleti tevékenységet igazoló dokumentumot mellékelni 

szükséges a pályázati adatlaphoz. 

 

  

                                                 
145 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
146 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI.24.) 135. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2016. 

június 25. napjától. 
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1/b. számú melléklet 

 

A Biztos Jövő Ösztöndíj pályázatok értékelése147 

 

1. Tanulmányi eredmény (maximálisan 60 pont adható) 

 A sikeresen lezárt félév számtani átlaga 

 3,50  30 pont 

 3,51- 3,55  31 pont 

 3,56-3,60  32 pont 

 3,61-3,65  33 pont 

 3,66-3,70  34 pont 

 3,71-3,75  35 pont 

 3,76-3,80  36 pont 

 3,81- 3,85  37 pont 

 3,86- 3,90  38 pont 

 3,91- 3,95  39 pont 

 3,96–4,00  40 pont 

 4,01-4,05  41 pont 

 4,06-4,10  42 pont 

 4,11-4,15  43 pont 

 4,16-4,20  44 pont 

 4,21-4,25  45 pont 

 4,26-4,30  46 pont 

 4,31-4,35  47 pont 

 4,36-4,40  48 pont 

 4,41-4,45  49 pont 

 4,46-4,50  50 pont 

 4,51-4,55  51 pont 

 4,56-4,60  52 pont 

 4,61-4,65  53 pont 

 4,66-4,70  54 pont 

 4,71-4,75  55 pont 

 4,76-4,80  56 pont 

 4,81-4,85  57 pont 

 4,86-4,90  58 pont 

 4,91-4,95  59 pont 

 4,95 felett 60 pont 

 

2. Szakmai tevékenységért adható pontszámok (maximálisan 20 pont adható)* 

Csak az adott lezárt félévben megvalósult tevékenységekért adható pont!148 

TDK (maximálisan 20 pont adható)  

Részvétel országos TDK-n 10 pont 

- Országos TDK I. hely 10 pont 

                                                 
147 A módosítást a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

június 20. napjától. 
148 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
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- Országos TDK II. hely 8 pont 

- Országos TDK III. hely 6 pont 

Részvétel intézményi TDK-n 5 pont 

- Intézményi TDK I. hely 4 pont 

- Intézményi TDK II. hely 3 pont 

- Intézményi TDK III. hely 2 pont 

- Intézményi TDK különdíj 2 pont 

Szakkollégiumi kiemelkedő tag 7 pont 

Szakkollégiumi aktív tag 4 pont 

Nívódíj 5 pont 

Kutatási tevékenység 5 pont 

Publikációk 10 pont 

Szakmai tanulmányi versenyeken helyezés vagy 

különdíj 

10 pont 

Szakmai tudományos versenyen való részvétel 5 pont 

OKJ-s végzettség 5 pont 

Egyéb versenyeken részvétel 5 pont 

Szakmai előadás szervezés 5 pont 

Szakmai teszteken való részvétel 5 pont 

 

*A szakmai és közéleti tevékenységet igazoló dokumentumot mellékelni szükséges a pályázati 

adatlaphoz. 

 

3. 

 

Nyelvvizsga (maximálisan 10 pont adható) Csak a figyelembe vett félévben 

szerzett nyelvvizsgáért adható pontszám!149 

  I. nyelv II. nyelv 

 Szakmai felsőfokú nyelvvizsga "C" 7 pont 7 pont 

 Általános felsőfokú nyelvvizsga "C" 7 pont 6 pont 

 Szakmai középfokú nyelvvizsga "C" 5 pont 5 pont 

 Általános középfokú nyelvvizsga "C" 3 pont 4 pont 

 Középfokú "A" vagy "B" nyelvvizsga 2 pont 2 pont 

4. Közéleti tevékenységért adható pontszámok (maximálisan 10 pont adható)*150 

 Hallgatói szervezeti kiemelkedő tagság 7 pont 

 Hallgatói szervezeti aktív tagság 4 pont 

 Sport tevékenység 3 pont 

 Sport tevékenység helyezés 4 pont 

 Egyéb közösségi (egyetemi vagy kari) tevékenység 3 pont 

     

     

*A szakmai és közéleti tevékenységet igazoló dokumentumot mellékelni szükséges a 

pályázati adatlaphoz. 

  

                                                 
149 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
150 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
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1/c. számú melléklet 

 

 

 

Sporttevékenység támogatása 

 

 

 

 

  

Sportág minősítése Verseny típusa Helyezés Pontszám 

Olimpiai sportágak 

Olimpia, ifjúsági olimpia 1 - 3. hely 10 

 4 - 6. hely 9 

 Részvétel 8 

EB, VB (korosztályos és 

felnőtt) 

1 - 3. hely 10 

 4 - 6. hely 9 

 Részvétel 8 

Nemzetközi regionális 

verseny, Világkupa 

1 - 3. hely 6 

Magyar Bajnokság 

(korosztályos és felnőtt) 

1 - 3. hely 7 

 Regionális bajnokságok 1. 

osztály 

1 - 3. hely 4 

Nem olimpiai 

sportágak 

EB, VB (korosztályos és 

felnőtt) 

1 - 3. hely 6 

 4 - 6. hely 5 

Nemzetközi regionális 

verseny, Világkupa 

1 - 3. hely 4 

Magyar Bajnokság 

(korosztályos és felnőtt) 

1 - 3. hely 5 

 Regionális bajnokságok 1. 

osztály 

1 - 3. hely 2 

Egyéb 

MEFOB 1 - 3. hely 4 

 4 - 6. hely 3 

Diákolimpia 1 - 3. hely 4 

Universiade 
1 - 3. hely 9 

4 - 6. hely 8 

Testnevelés Tanszék 

munkáját segítő hallgatók 

 3 
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1/d. számú melléklet151 

 

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok értékelés 

 

A. Tanulmányi teljesítmény (maximálisan 70 pont adható) 

 

1. Tanulmányi átlag (maximálisan 60 pont adható)  

A pontok számítása az adott félév kredittel súlyozott átlaga alapján történik. 

A pontszám az alábbiak szerint kerül meghatározásra: (a súlyozott tanulmányi átlag - 4,00) * 60 

Súlyozott tanulmányi átlag számítása: ∑ (kredit X érdemjegy) / ∑ teljesített kredit 

 

  

2. Nyelvvizsgák (maximálisan 10 pont adható) 

 

Neptun Tanulmányi Rendszerben bejegyzett, akkreditált nyelvvizsgák után járó pontok. 

 

Első középfokú „C” nyelvvizsga  2 pont 

Első felsőfokú „C” nyelvvizsga (amennyiben 

eltér a középfokútól) vagy középfokú „C” 

szakmai nyelvvizsga 

3 pont 

Minden egyes további nyelvből tett vizsga 

estében: 

 

Középfokú „A” vagy „B” nyelvvizsga 4 pont 

Középfokú „C” nyelvvizsga 6 pont 

Felsőfokú „A” vagy „B” nyelvvizsga 8 pont 

Felsőfokú „C” nyelvvizsga 10 pont 

 

Anyanyelvtől eltérő nyelven folytatott 

felsőfokú tanulmányok során lezárt minimum 

két félév 

2 pont 

 

B. Tudományos tevékenység (maximálisan 20 pont adható) 

 

Publikáció  

Egyéb publikáció tanulmányonként 2 pont 

Egyedül vagy társszerzőként, hazai vagy 

nemzetközi folyóiratban, tanulmány-, illetve 

konferenciakötetben megjelentetett 

tanulmány, cikk  - magyar nyelven 

tanulmányonként 3 pont, maximum 10 pont 

 

Egyedül vagy társszerzőként, hazai vagy 

nemzetközi folyóiratban, tanulmány-, illetve 

tanulmányonként 5 pont, maximum 10 pont 

                                                 
151 Beépítette a Szenátus 2016. október 14-i ülésén a 2016/2017. tanévi (X. 14.) 8. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 

2016. október 15. napjától. 
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konferenciakötetben megjelentetett 

tanulmány, cikk  - idegen nyelven 

Konferenciaszereplés (szakmai konferencián 

megtartott szekció előadás) - magyar nyelven 

előadásonként 3 pont, maximum 10 pont 

Konferenciaszereplés (szakmai konferencián 

megtartott szekció előadás) - idegen nyelven 

előadásonként 5 pont, maximum 10 pont 

 

 

TDK, OTDK – a pályázati kiírást megelőző utolsó TDK-n, OTDK-n elért legmagasabb eredmény 

alapján 

Kari TDK fordulón való részvétel 3 pont 

Kari TDK fordulón elért 1-3. helyezés 5 pont 

Jogosultság OTDK-n való részvételre 6 pont 

OTDK-n való részvétel  8 pont  

OTDK-n elért 1-3. helyezés, különdíj 10 pont  

 

Egyéb szakmai, tanulmányi versenyek– a pályázati kiírást megelőző tanévben elért legmagasabb 

eredmény alapján 

Nemzetközi szakmai verseny 

országos/nemzetközi fordulóján elért 

helyezés, különdíj 

versenyenként 5 pont, maximum 10 pont 

 

Igazolt kiemelkedően aktív szakkollégiumi 

tevékenység 

5 pont 

 

C. Közéleti tevékenység a pályázati kiírást megelőző tanévben (maximálisan 10 pont adható) 

 

Demonstrátori tevékenység maximum 5 pont 

Igazolt egyéb hallgatói, közösségi 

tevékenység 

maximum 5 pont 

 

Szakmai és közéleti tevékenységen belül végzett egy-egy tevékenységért a részkategória 

maximálisan elérhető pontszámának legfeljebb 50%-a kerülhet kiosztásra. 

 

Pontegyenlőség esetén a súlyozott tanulmányi átlag dönt. 
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1/e. számú melléklet152 

Keleti Üzleti Akadémia mobilitási ösztöndíj kategóriái 

 

Országcsoportok Alacsony közepes 

jövedelmű országok 

Magas közepes 

jövedelmű országok 

Magas jövedelmű 

országok 

 India, Indonézia, 

Vietnam 

Kína, Malajzia, 

Thaiföld 

Hongkong, Dél-

Korea, Szingapúr, 

Tajvan 

Havonta:  350 000 380 000 400 000 

Országbesorolások a Világbank klasszifikációja szerint 

 

  

                                                 
152 A Szenátus 2016. december 9-i ülésén a 2016/2017. tanávi (XII. 9.) 19. számú határozatával beiktatta. Hatályos 2016. december 10. 

napjától. 
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2. számú melléklet 

 

Budapesti Gazdasági Főiskolán fizetendő költségtérítés, önköltség összege 

 

BGF-en fizetendő költségtérítési díjak 

a 2012/2013-as tanévben fizetendő díjtételek (Ft/félév)153 

BA/BSc képzés 

Megnevezés Nappali Távoktatás Levelező 

Idegen 

nyelvű 

képzés* 

PSZK Budapest 

Emberi erőforrások 216 000    

Gazdálkodási és menedzsment 216 000 196 000   

Gazdaságinformatikus 258 000    

Pénzügy és számvitel 216 000 196 000   

Pénzügy és számvitel (angol)    350 000 

GKZ 

Emberi erőforrások  150 000    

Gazdálkodási és menedzsment 150 000  150 000  

Gazdaságinformatikus 180 000  180 000  

Közszolgálati 175 000  175 000  

Pénzügy és számvitel 150 000  150 000  

KKK 

Kereskedelem és marketing 216 000  196 000   

Kommunikáció és médiatudomány 216 000  196 000  

Nemzetközi gazdálkodás 216 000  196 000  

Nemzetközi gazdálkodás (angol)    350 000 

Nemzetközi gazdálkodás (francia)    350 000 

Nemzetközi tanulmányok 216 000  196 000  

KVIK 

Andragógia 200 000  132 000  

Kereskedelem és marketing  216 000 160 000   

Kereskedelem és marketing (angol, 

német) 
   350 000 

Turizmus-vendéglátás 216 000 160 000   

Turizmus-vendéglátás (angol, német)    350 000 

Üzleti szakoktató   150 000  

 

A gyakorlati félév költségtérítési díja a gyakorlati félév költségtérítési díja valamennyi alapképzési 

szakon a kontakt féléves költségtérítési díj maximum 50 %-a. 

                                                 
153 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
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*Azon idegen nyelvű képzések esetén, ahol a külföldi partner intézmény oklevelének a 

megszerzésre is van lehetőség a külföldi felsőoktatási partnerrel kötött szerződés alapján, a 

hallgatóval beiratkozáskor kötendő hallgatói képzési szerződés tartalmazza ennek a költségeit. 

 

Felsőfokú szakképzés 

költségtérítési díjak a 2012/2013-as tanévben fizetendő díjtételek (Ft/félév)154 

Megnevezés Nappali Levelező 

PSZK Budapest 

Adóigazgatási szakügyintéző 165000 165 000 

Banki szakügyintéző 165000 165000 

Értékpapír piaci szakügyintéző 165000  

Gazdálkodási menedzser asszisztens 165000  

Költségvetési gazdálkodási szakügyintéző 165000 165000 

Pénzügyi szakügyintéző 165000 165000 

Projektmenedzser asszisztens 165000  

Számviteli szakügyintéző 165000 165000 

GKZ 

Banki szakügyintéző 100 000  

Idegenforgalmi szakmenedzser 100 000 100 000 

Kereskedelmi szakmenedzser 100 000  

Pénzügyi szakügyintéző 100 000  

Projektmenedzser asszisztens 100 000  

Számviteli szakügyintéző 100 000  

Vendéglátó szakmenedzser 100 000  

Web programozó* 120 000 120 000 

KKK 

Gazdasági idegen nyelvi menedzser  182 000  

Idegen nyelvű kommunikátor 165 000  

Intézményi kommunikátor 165 000  

Külgazdasági üzletkötő 165 000  

Reklámszervező szakmenedzser 165 000  

Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakügyintéző 165 000  

Titkárságvezető 165 000  

KVIK 

Európai Uniós üzleti szakügyintéző 165 000  

Idegenforgalmi szakmenedzser 198 000 132 000 

Kereskedelmi szakmenedzser 165 000 132 000 

Kis- és középvállalkozási menedzser 165 000  

Reklámszervező szakmenedzser 165 000  

Üzleti szakmenedzser 165 000  

Vendéglátó szakmenedzser 198 000  

Web programozó 165 000 150 000 

                                                 
154 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
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A gyakorlati félév költségtérítési díja valamennyi felsőfokú szakképzésen a kontakt féléves 

költségtérítési díj maximum 50 %-a (kivételt képez ISZM képzése, ahol a félév csak részben 

gyakorlat).  

*GKZ Web programozó képzés esti munkarendben kerül meghirdetésre.  
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MSc/MA képzés 

költségtérítési díjak a 2012/2013-as tanévben fizetendő díjtételek (Ft/félév) 

Megnevezés Nappali Levelező 

PSZK Budapest 

Pénzügy (MSc) 296 000 260 000 

Számvitel (MSc) 296 000 260 000 

KKK 

Marketing (MSc) 296 000 260 000 

Nemzetközi tanulmányok (MA) 296 000 260 000 

Nemzetközi tanulmányok angol nyelven (MA) 385 000 350 000 

KVIK 

Turizmus-menedzsment (MA) 350 000 260 000 

Turizmus-menedzsment angol nyelven (MA)  350 000 

Közgazdásztanár (MA) 350000 300 000 

GKZ 

Pénzügy (MSc)  250 000 

 

 

 

Székhelyen kívüli, határon túli képzések 

költségtérítési díjak a 2012/2013-es tanévben fizetendő díjtételek (Ft/félév) 

Megnevezés Nappali Levelező 

KKK 

Nemzetközi tanulmányok (MA) – Kolozsvár   230 000 

KVIK 

Turizmus-vendéglátás (BA) – Székelyudvarhely   85 000 

Turizmus-vendéglátás (BA) – Nyitra  135 000 
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BGF-en fizetendő önköltségek és idegen nyelvű képzési hozzájárulás155 

a 2013/2014-es tanévben (Ft/félév) 

BA/BSc képzés 

Megnevezés Nappali Távoktatás Levelező 

Idegen 

nyelvű 

képzés* 

GKZ 

Gazdálkodási és menedzsment 160 000  160 000  

Gazdaságinformatikus 192 000  192 000  

Közszolgálati 186 000  186 000  

Pénzügy és számvitel 160 000  160 000  

KKK 

Kereskedelem és marketing 230 000  210 000   

Kommunikáció és médiatudomány 230 000  210 000  

Nemzetközi gazdálkodás 230 000  210 000  

Nemzetközi gazdálkodás (angol, francia) 350 000   30 000 

Nemzetközi tanulmányok 230 000  210 000  

KVIK 

Andragógia 200 000  140 000  

Kereskedelem és marketing  230 000 170 000   

Kereskedelem és marketing  

(angol, német) 
350 000   30 000 

Turizmus-vendéglátás 230 000 170 000   

Turizmus-vendéglátás (angol, német) 350 000   30 000 

Üzleti szakoktató   160 000  

PSZK Budapest 

Emberi erőforrások 230 000    

Gazdálkodási és menedzsment 230 000 210 000   

Gazdaságinformatikus 276 000  276 000  

Pénzügy és számvitel 230 000 210 000   

Pénzügy és számvitel (angol) 350 000   30 000 

 

A gyakorlati félév költségtérítési díja, önköltsége, e valamennyi alapképzési szakon a kontakt 

féléves költségtérítési díj, önköltség 50 %-a. 

 

*Azon idegen nyelvű képzések esetén, ahol a külföldi partner intézmény oklevelének a 

megszerzésre is van lehetőség a külföldi felsőoktatási partnerrel kötött szerződés alapján, a 

hallgatóval beiratkozáskor kötendő hallgatói képzési szerződés tartalmazza ennek a költségeit. 

                                                 
155 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2013. 

október 25. napjától. 
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Felsőoktatási szakképzések önköltség a 2013/2014. tanévre156 

(Ft/félév) 

 

Felsőoktatási szakképzés 

megnevezése 
GKZ KKK KVIK PSZKBP 

Emberi erőforrások  

nappali    180 000 

levelező    165 000 

Gazdálkodási és menedzsment 

nappali 130 000   180 000 

levelező 120 000   165 000 

Gazdaságinformatikus 

nappali 150 000   198 000 

levelező 135 000   170 000 

Kereskedelem és marketing 

nappali   180 000  

levelező   165 000  

Kommunikáció és média 

nappali  198 000   

levelező  170 000   

Közszolgálati 

nappali 140 000    

levelező 128 000    

Nemzetközi gazdálkodási 

nappali  180 000   

levelező  165 000   

Pénzügy és számvitel 

nappali 130 000   180 000 

levelező 120 000   165 000 

Turizmus-vendéglátás 

nappali   198 000  

levelező   170 000  

A gyakorlati félév önköltsége valamennyi felsőoktatási szakképzésen a kontakt féléves önköltség 

50%-a.  

 

  

                                                 
156 Beépítette a Szenátus 2013. január 11-én a 2012/2013. tanévi (I. 11.) 71. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos 2013. 

január 11-étől. 
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MSc/MA képzések önköltsége  

a 2013/2014-es tanévben (Ft/félév) 

Megnevezés Nappali Levelező 
Idegen nyelvű 

képzés 

GKZ  

Pénzügy (MSc)  266 000  

KKK  

Marketing (MSc) 296 000 260 000  

Nemzetközi tanulmányok (MA) 315 000 276 000  

Nemzetközi tanulmányok angol nyelven (MA) 385 000  350 000  30 000 

KVIK  

Turizmus-menedzsment (MA) 350 000 276 000  

Turizmus-menedzsment angol nyelven (MA) 385 000  350000  30 000 

Közgazdásztanár (MA) 350 000 320 000  

PSZK Budapest  

Pénzügy (MSc) 315 000 276 000  

Számvitel (MSc) 315 000 276 000  

 

 

 

Osztatlan szakmai tanárképzés önköltsége157 

a 2013/2014-es tanévben (Ft/félév) 

Megnevezés Nappali Levelező 

KVIK 

Osztatlan tanári (10 félév)  

(közgazdásztanár, kereskedelem és marketing) 
350 000 320 000 

Osztatlan tanári (10 félév)  

(közgazdásztanár, turizmus-vendéglátás) 
350 000  320 000  

 

 

 

Székhelyen kívüli, határon túli képzések 

költségtérítési díjak a 2013/2014-es tanévben fizetendő díjtételek (Ft/félév)158 

Megnevezés Nappali Levelező 

KKK 

Nemzetközi tanulmányok (MA) – Kolozsvár   230 000 

KVIK 

Turizmus-vendéglátás (BA) – Székelyudvarhely   85 000 

 

  

                                                 
157 Beépítette a Szenátus 2013. január 11-én a 2012/2013. tanévi (I. 11.) 72. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos 2013. 

január 11-étől. 
158 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2013. 

október 25. napjától. 
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BGF-en fizetendő önköltségek és idegen nyelvi képzési hozzájárulás 

a 2014/2015. tanévben (Ft/félév)159 160 

 

(2014. szeptember 1-jétől létrehozott hallgatói jogviszony esetén)161 

 

BA/BSc képzés 

Megnevezés Nappali Távoktatás Levelező 

Idegen 

nyelvű 

képzés* 

GKZ 

Gazdálkodási és menedzsment 160 000  160 000  

Gazdaságinformatikus 192 000  192 000  

Közszolgálati 186 000    

Pénzügy és számvitel 160 000  160 000  

KKK 

Kereskedelem és marketing 230 000  210 000   

Kommunikáció és médiatudomány 230 000  210 000  

Nemzetközi gazdálkodás 230 000  210 000  

Nemzetközi gazdálkodás (angol, francia) 230 000   150 000 

Nemzetközi tanulmányok 230 000  210 000  

KVIK 

Andragógia 200 000  140 000  

Kereskedelem és marketing  230 000 170 000   

Kereskedelem és marketing  

(angol, német) 
230 000   150 000 

Turizmus-vendéglátás 260 000 170 000   

Turizmus-vendéglátás (angol, német) 260 000   150 000 

Üzleti szakoktató   160 000  

PSZK Budapest 

Emberi erőforrások 230 000    

Gazdálkodási és menedzsment 230 000 210 000   

Gazdaságinformatikus 276 000  276 000  

Pénzügy és számvitel 230 000 210 000   

Pénzügy és számvitel (angol) 230 000   150 000 

A gyakorlati félév önköltsége valamennyi alapképzési szakon a kontakt féléves önköltség 50%-a.  

A gyakorlati félévben az idegen nyelvi képzésben tanulmányokat folytató hallgatók a féléves 

önköltség 50%-át, és az idegen nyelvi hozzájárulás 50%-át összesen kötelesek befizetni. 

*Azon idegen nyelvű képzések esetén, ahol a külföldi partner intézmény oklevelének a 

megszerzésére is van lehetőség a külföldi felsőoktatási partnerrel kötött szerződés alapján, a 

hallgatóval beiratkozáskor kötendő hallgatói képzési szerződés tartalmazza ennek a költségeit. 

                                                 
159 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2013. 

október 25. napjától. 
160 A módosítást a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

június 20. napjától. 
161 A módosítást a Szenátus 2014. június 25-30 közötti elektronikus szavazásán hozott a 2013/2014. tanévi (VI. 30.) 135. számú 

határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. június 30. napjától. 
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Felsőoktatási szakképzések önköltsége a 2014/2015. tanévben 

(Ft/félév)162 163 

 

(2014. szeptember 1-jétől létrehozott hallgatói jogviszony esetén)164 

 

Felsőoktatási szakképzés 

megnevezése 
GKZ KKK KVIK PSZKBP 

Emberi erőforrások  

nappali    180 000 

levelező    165 000 

Gazdálkodási és menedzsment 

nappali 130 000   180 000 

levelező    165 000 

Gazdaságinformatikus 

nappali    198 000 

levelező    170 000 

Kereskedelem és marketing 

nappali   180 000  

levelező   165 000  

Kommunikáció és média 

nappali  198 000   

levelező  170 000   

Nemzetközi gazdálkodási 

nappali  180 000   

levelező  165 000   

Pénzügy és számvitel 

nappali 130 000   180 000 

levelező    165 000 

Turizmus-vendéglátás 

nappali   198 000  

levelező   170 000  

 

A gyakorlati félév önköltsége valamennyi felsőoktatási szakképzésen a kontakt félév 

önköltségének 50%-a.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
162 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2013. 

október 25. napjától. 
163A módosítást a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

június 20. napjától. 
164 A módosítást a Szenátus 2014. június 25-30 közötti elektronikus szavazásán hozott a 2013/2014. tanévi (VI. 30.) 135. számú 

határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. június 30. napjától. 
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MSc/MA képzések önköltsége 

a 2014/2015. tanévben (Ft/félév)165 166 

 

(2014. szeptember 1-jétől létrehozott hallgatói jogviszony esetén)167 

 

Megnevezés Nappali Levelező 
Idegen nyelvű 

képzés 

GKZ  

Pénzügy (MSc)  266 000  

KKK  

Marketing (MSc) 296 000 260 000  

Nemzetközi tanulmányok (MA) 315 000 276 000  

Nemzetközi tanulmányok angol nyelven (MA) 315 000  276 000  104 000 

KVIK  

Turizmus-menedzsment (MA) 350 000 276 000  

Turizmus-menedzsment angol nyelven (MA) 350 000  276 000  104 000 

Közgazdásztanár (MA) 350 000 320 000  

PSZK Budapest  

Pénzügy (MSc) 315 000 276 000  

Számvitel (MSc) 315 000 276 000  

 

 

Osztatlan szakmai tanárképzés önköltsége 

a 2014/2015. tanévben (Ft/félév)168 169 

 

(2014. szeptember 1-jétől létrehozott hallgatói jogviszony esetén)170 

 

Megnevezés Nappali Levelező 

KVIK 

Osztatlan tanári (10 félév)  

(közgazdásztanár, kereskedelem és marketing) 
350 000 320 000 

Osztatlan tanári (10 félév)  

(közgazdásztanár, turizmus-vendéglátás) 
350 000 320 000 

 

 

 

                                                 
165 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2013. 

október 25. napjától. 
166 A módosítást a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

június 20. napjától. 
167 A módosítást a Szenátus 2014. június 25-30 közötti elektronikus szavazásán hozott a 2013/2014. tanévi (VI. 30.) 135. számú 

határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. június 30. napjától. 
168 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2013. 

október 25. napjától. 
169 A módosítást a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

június 20. napjától. 
170 A módosítást a Szenátus 2014. június 25-30 közötti elektronikus szavazásán hozott a 2013/2014. tanévi (VI. 30.) 135. számú 

határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. június 30. napjától. 
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Székhelyen kívüli, határon túli képzések önköltsége 

a 2014/2015. tanévben (Ft/félév)171 172 

 

(2014. szeptember 1-jétől létrehozott hallgatói jogviszony esetén)173 

 

Megnevezés Nappali Levelező 

KKK 

Nemzetközi tanulmányok (MA) – Kolozsvár   230 000 

KVIK 

Turizmus-vendéglátás (BA) – Székelyudvarhely   170 000 

  

                                                 
171 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2013. 

október 25. napjától. 
172 A módosítást a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

június 20. napjától. 
173 A módosítást a Szenátus 2014. június 25-30 közötti elektronikus szavazásán hozott a 2013/2014. tanévi (VI. 30.) 135. számú 

határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. június 30. napjától. 
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BGF-en fizetendő önköltségek és idegen nyelvi képzési hozzájárulás 

a 2015/2016. tanévben (Ft/félév)174 175 

(2015. szeptember 1-jétől létrehozott hallgatói jogviszony esetén) 

 

BA/BSc képzés 

Megnevezés Nappali Távoktatás Levelező 

Idegen 

nyelvű 

képzés* 

GKZ 

Gazdálkodási és menedzsment 195 000  160 000  

Gazdaságinformatikus 210 000  195 000  

Közszolgálati 180 000    

Pénzügy és számvitel 180 000  160 000  

KKK 

Kereskedelem és marketing 230 000  210 000   

Kommunikáció és médiatudomány 230 000  210 000  

Nemzetközi gazdálkodás 230 000  210 000  

Nemzetközi gazdálkodás (angol, 

francia) 
230 000   150 000 

Nemzetközi tanulmányok 230 000  210 000  

KVIK 

Andragógia 200 000  150 000  

Kereskedelem és marketing  230 000 170 000   

Kereskedelem és marketing  

(angol, német) 
230 000   150 000 

Turizmus-vendéglátás 260 000 170 000   

Turizmus-vendéglátás (angol, német) 260 000   150 000 

Üzleti szakoktató   160 000  

PSZK Budapest 

Emberi erőforrások 230 000    

Gazdálkodási és menedzsment 230 000 210 000   

Gazdaságinformatikus 276 000  276 000  

Pénzügy és számvitel 230 000 210 000   

Pénzügy és számvitel (angol) 230 000   150 000 

 

A gyakorlati félév önköltsége valamennyi alapképzési szakon a kontakt féléves önköltség 50%-a.  

 

A gyakorlati félévben az idegen nyelvi képzésben tanulmányokat folytató hallgatók a féléves 

önköltség 50%-át, és az idegen nyelvi hozzájárulás 50%-át összesen kötelesek befizetni. 

 

                                                 
174 A módosítást a Szenátus a 2014. október 31-i ülésén a 2014/2015. tanévi (X. 31.) 18. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2014. 

október 31. napjától. 
175 A módosítást a Szenátus 2015. január 30-i ülésén a 2014/2015. tanévi (I. 30.) 62. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

január 31. napjától. 
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*Azon idegen nyelvű képzések esetén, ahol a külföldi partner intézmény oklevelének a 

megszerzésére is van lehetőség a külföldi felsőoktatási partnerrel kötött szerződés alapján, a 

hallgatóval beiratkozáskor kötendő hallgatói képzési szerződés tartalmazza ennek a költségeit. 



 

 81 

Felsőoktatási szakképzések önköltsége a 2015/2016. tanévben 

(Ft/félév)176 177 

(2015. szeptember 1-jétől létrehozott hallgatói jogviszony esetén) 

 

Felsőoktatási szakképzés 

megnevezése 
GKZ KKK KVIK PSZKBP 

Emberi erőforrások  

nappali    200 000 

levelező    170 000 

Gazdálkodási és menedzsment 

nappali 150 000   200 000 

levelező    170 000 

Gazdaságinformatikus 

nappali    200 000 

levelező    170 000 

Kereskedelem és marketing 

nappali 150 000  200 000  

levelező 150 000  165 000  

Kommunikáció és média 

nappali  198 000   

levelező  170 000   

Nemzetközi gazdálkodás 

nappali 150 000 180 000   

levelező 150 000 165 000   

Pénzügy és Számvitel 

nappali 150 000   200 000 

levelező    170 000 

Turizmus-vendéglátás 

nappali   200 000  

levelező   170 000  

 

A gyakorlati félév önköltsége valamennyi felsőoktatási szakképzésen a kontakt félév 

önköltségének 50%-a.  

 

  

                                                 
176 A módosítást a Szenátus a 2014. október 31-i ülésén a 2014/2015. tanévi (X. 31.) 18. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2014. 

október 31. napjától. 
177 A módosítást a Szenátus 2015. január 30-i ülésén a 2014/2015. tanévi (I. 30.) 62. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

január 31. napjától. 
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MSc/MA képzések önköltsége 

a 2015/2016. tanévben (Ft/félév)178 

(2015. szeptember 1-jétől létrehozott hallgatói jogviszony esetén) 

 

Megnevezés Nappali Levelező 
Idegen nyelvű 

képzés 

GKZ  

Pénzügy (MSc)  266 000  

KKK  

Marketing (MSc) 296 000 260 000  

Nemzetközi gazdálkodás és gazdaság (MA) 315 000 276 000  

Nemzetközi gazdálkodás és gazdaság angol 

nyelven (MA) 
315 000 276 000 104 000 

Nemzetközi tanulmányok (MA) 315 000 276 000  

Nemzetközi tanulmányok angol nyelven (MA) 315 000  276 000  104 000 

KVIK  

Turizmus-menedzsment (MA) 350 000 276 000  

Turizmus-menedzsment angol nyelven (MA) 350 000  276 000  104 000 

Közgazdásztanár (MA) 350 000 320 000  

PSZK Budapest  

Pénzügy (MSc) 315 000 276 000  

Számvitel (MSc) 315 000 276 000  

Vállalkozásfejlesztés (MSc)  276 000  

 

 

Osztatlan szakmai tanárképzés önköltsége 

a 2015/2016. tanévben (Ft/félév)179 

(2015. szeptember 1-jétől létrehozott hallgatói jogviszony esetén) 

 

Megnevezés Nappali Levelező 

KVIK 

Osztatlan tanári (10 félév)  

(közgazdásztanár, kereskedelem és marketing) 
350 000 320 000 

Osztatlan tanári (10 félév)  

(közgazdásztanár, turizmus-vendéglátás) 
350 000 320 000 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
178 A módosítást a Szenátus a 2014. október 31-i ülésén a 2014/2015. tanévi (X. 31.) 18. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2014. 

október 31. napjától. 
179 A módosítást a Szenátus a 2014. október 31-i ülésén a 2014/2015. tanévi (X. 31.) 18. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2014. 

október 31. napjától. 
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Székhelyen kívüli, határon túli képzések önköltsége 

a 2015/2016. tanévben (Ft/félév)180 

(2015. szeptember 1-jétől létrehozott hallgatói jogviszony esetén) 

 

Megnevezés Nappali Levelező 

KVIK 

Turizmus-vendéglátás (BA) – Székelyudvarhely   170 000 

 

  

                                                 
180 A módosítást a Szenátus a 2014. október 31-i ülésén a 2014/2015. tanévi (X. 31.) 18. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2014. 

október 31. napjától. 



 

 84 

BGE-en fizetendő önköltségek és idegen nyelvi képzési hozzájárulás 

a 2016/2017. tanévben(Ft/félév)181 

(2016. szeptember 1-jétől létrehozott hallgatói jogviszony esetén) 

 

BA/BSc képzés 

Megnevezés Nappali Távoktatás Levelező 

Idegen 

nyelvű 

képzés* 

GKZ 

Gazdálkodási és menedzsment 195 000  175 000  

Gazdaságinformatikus 230 000  210 000  

Közszolgálati     

Pénzügy és számvitel 195 000  175 000  

KKK 

Kereskedelem és marketing 230 000  210 000   

Kommunikáció és médiatudomány 230 000  210 000  

Nemzetközi gazdálkodás 230 000  210 000  

Nemzetközi gazdálkodás (angol, 

francia) 
230 000   150 000 

Nemzetközi tanulmányok 230 000  210 000  

KVIK 

Andragógia 200 000  150 000  

Kereskedelem és marketing  230 000 170 000   

Kereskedelem és marketing  

(angol, német) 
230 000   150 000 

Turizmus-vendéglátás 260 000 170 000   

Turizmus-vendéglátás (angol, 

német) 
260 000   150 000 

Üzleti szakoktató   160 000  

PSZK Budapest 

Emberi erőforrások 230 000    

Gazdálkodási és menedzsment 230 000 210 000   

Gazdaságinformatikus 276 000  276 000  

Pénzügy és számvitel 230 000 210 000   

Pénzügy és számvitel (angol) 230 000   150 000 

 

A gyakorlati félév önköltsége valamennyi alapképzési szakon a kontakt féléves önköltség 

50%-a.  

                                                 
181 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
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A gyakorlati félévben az idegen nyelvi képzésben tanulmányokat folytató hallgatók a 

féléves önköltség 50%-át, és az idegen nyelvi hozzájárulás 50%-át összesen kötelesek 

befizetni. 

*Azon idegen nyelvű képzések esetén, ahol a külföldi partner intézmény oklevelének a 

megszerzésére is van lehetőség a külföldi felsőoktatási partnerrel kötött szerződés 

alapján, a hallgatóval beiratkozáskor kötendő hallgatói képzési szerződés tartalmazza 

ennek a költségeit. 
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 Felsőoktatási szakképzések önköltsége a 2016/2017. tanévben 

(Ft/félév)182 

(2016. szeptember 1-jétől létrehozott hallgatói jogviszony esetén) 

 

Felsőoktatási szakképzés 

megnevezése 
GKZ KKK KVIK PSZKBP 

Emberi erőforrások  

nappali    200 000 

levelező    170 000 

Gazdálkodási és menedzsment 

nappali 170 000   200 000 

levelező    170 000 

Gazdaságinformatikus 

nappali    200 000 

levelező 170 000   170 000 

Kereskedelem és marketing 

nappali   200 000  

levelező   165 000  

Kommunikáció és média 

nappali  198 000   

levelező  170 000   

Nemzetközi gazdálkodás 

nappali 170 000 180 000   

levelező 170 000 165 000   

Pénzügy és Számvitel 

nappali 170 000   200 000 

levelező    170 000 

Turizmus-vendéglátás 

nappali   200 000  

levelező   170 000  

 

A gyakorlati félév önköltsége valamennyi felsőoktatási szakképzésen a kontakt félév 

önköltségének 50%-a.  

 

  

                                                 
182 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
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MSc/MA képzések önköltsége 

a 2016/2017. tanévben (Ft/félév)183 

(2016. szeptember 1-jétől létrehozott hallgatói jogviszony esetén) 

 

Megnevezés Nappali Levelező 

Idegen 

nyelvű 

képzés 

GKZ  

Pénzügy (MSc)  266 000  

KKK  

Marketing (MSc) 296 000 260 000  

Nemzetközi gazdálkodás és gazdaság 

(MA) 
315 000 276 000 

 

Nemzetközi gazdálkodás és gazdaság 

angol nyelven (MA) 
315 000 276 000 104 000 

Nemzetközi tanulmányok (MA) 315 000 276 000  

Nemzetközi tanulmányok angol nyelven 

(MA) 
315 000  276 000  

104 000 

KVIK  

Turizmus-menedzsment (MA) 350 000 276 000  

Turizmus-menedzsment angol nyelven 

(MA) 
350 000  276 000 

104 000 

Közgazdásztanár (MA) 350 000 320 000  

PSZK Budapest  

Pénzügy (MSc) 315 000 276 000  

Számvitel (MSc) 315 000 276 000  

Vállalkozásfejlesztés (MSc)  276 000  

 

 

Osztatlan szakmai tanárképzés önköltsége 

a 2016/2017. tanévben (Ft/félév) 

(2016. szeptember 1-jétől létrehozott hallgatói jogviszony esetén) 

 

Megnevezés Nappali Levelező 

KVIK 

Osztatlan tanári (10 félév)  

(közgazdásztanár, kereskedelem és marketing) 
350 000 320 000 

Osztatlan tanári (10 félév)  

(közgazdásztanár, turizmus-vendéglátás) 
350 000 320 000 

                                                 
183 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
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Székhelyen kívüli, határon túli képzések önköltsége 

a 2016/2017. tanévben (Ft/félév) 

(2016. szeptember 1-jétől létrehozott hallgatói jogviszony esetén) 

 

Megnevezés Nappali Levelező 

KVIK 

Turizmus-vendéglátás (BA) – Székelyudvarhely   170 000 
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BGE-en fizetendő önköltségek és idegen nyelvi képzési hozzájárulás 

a 2017/2018. tanévben 

BA/BSc képzések önköltsége 

a 2017/2018. tanévben (Ft/félév)184 

(2017. szeptember 1-jétől létrehozott hallgatói jogviszony esetén) 

 

Megnevezés Nappali Távoktatás Levelező 

Idegen 

nyelvű 

képzés* 

GKZ 

Gazdálkodási és menedzsment 200 000  180 000  

Gazdaságinformatikus 270 000  240 000  

Pénzügy és számvitel 200 000  180 000  

KKK 

Kereskedelem és marketing 270 000  240 000  

Kommunikáció és 

médiatudomány 240 000  220 000 
 

Nemzetközi gazdálkodás 250 000  220 000  

Nemzetközi gazdálkodás (angol, 

francia) 250 000   
160 000 

Nemzetközi tanulmányok 240 000  220 000  

KVIK 

Közösségszervező 220 000  200 000  

Kereskedelem és marketing  270 000 240 000   

Kereskedelem és marketing  

(angol, német) 

270 000  

 
160 000 

Turizmus-vendéglátás 280 000 240 000   

Turizmus-vendéglátás (angol, 

német) 

280 000  

 
160 000 

Üzleti szakoktató   200 000  

PSZK 

Emberi erőforrások 250 000    

Gazdálkodási és menedzsment 250 000 220 000   

Gazdaságinformatikus 300 000  290 000  

Pénzügy és számvitel 250 000 220 000   

Pénzügy és számvitel (angol) 250 000   160 000 

 

A gyakorlati félév önköltsége valamennyi alapképzési szakon a kontakt féléves önköltség 

50%-a.  

                                                 
184 A módosítást a Szenátus 2016. december 9-i ülésén a 2016/2017. tanévi (XII. 9.) 19. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. 

december 10. napjától. 



 

 90 

A gyakorlati félévben az idegen nyelvi képzésben tanulmányokat folytató hallgatók a 

féléves önköltség 50%-át, és az idegen nyelvi hozzájárulás 50%-át összesen kötelesek 

befizetni. 

 

*Azon idegen nyelvű képzések esetén, ahol a külföldi partner intézmény oklevelének a 

megszerzésére is van lehetőség a külföldi felsőoktatási partnerrel kötött szerződés 

alapján, a hallgatóval beiratkozáskor kötendő hallgatói képzési szerződés tartalmazza 

ennek a költségeit. 

 

  

Felsőoktatási szakképzések önköltsége 

a 2017/2018. tanévben (Ft/félév)185 

(2017. szeptember 1-jétől létrehozott hallgatói jogviszony esetén) 
 

Megnevezés Nappali Levelező 

Idegen 

nyelvű 

képzés 

GKZ  

Gazdálkodási és menedzsment 190 000 190 000**  

Gazdaságinformatikus  190 000  

Pénzügy és számvitel 190 000   

KKK  

Gazdálkodási és menedzsment (Hatvan)  180 000  

KVIK  

Kereskedelem és marketing 220 000* 190 000  

Turizmus-vendéglátás 230 000* 190 000 120 000 

PSZK  

Gazdálkodási és menedzsment 220 000* 180 000  

Gazdaságinformatikus 220 000* 180 000  

Pénzügy és számvitel 220 000* 180 000  
*A hatályos 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet alapján 200 000 Ft. 

 

A gyakorlati félév önköltsége valamennyi felsőoktatási szakképzésen a kontakt félév 

önköltségének 50%-a.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
185 A módosítást a Szenátus 2016. december 9-i ülésén a 2016/2017. tanévi (XII. 9.) 19. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. 

december 10. napjától. 
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MSc/MA képzések önköltsége 

a 2017/2018. tanévben (Ft/félév)186 

(2017. szeptember 1-jétől létrehozott hallgatói jogviszony esetén) 

Megnevezés Nappali Levelező 

Idegen 

nyelvű 

képzés 

GKZ  

Pénzügy  290 000  

KKK  

Marketing 330 000 280 000  

Nemzetközi gazdálkodás és gazdaság 330 000 280 000  

Nemzetközi gazdálkodás és gazdaság (angol) 330 000 280 000 120 000 

Nemzetközi tanulmányok 330 000 280 000  

Nemzetközi tanulmányok (angol) 330 000 280 000 120 000 

KVIK  

Turizmus-menedzsment 385 000 300 000  

Turizmus-menedzsment (angol) 385 000 300 000 120 000 

Közgazdásztanár 385 000 340 000  

PSZK  

Pénzügy 330 000 280 000  

Számvitel 330 000 280 000  

Vállalkozásfejlesztés  280 000  

 

Osztatlan szakmai tanárképzés önköltsége 

a 2017/2018. tanévben (Ft/félév) 

(2017. szeptember 1-jétől létrehozott hallgatói jogviszony esetén) 

Megnevezés Nappali Levelező 

KVIK 

Osztatlan tanári (10 félév)  

(közgazdásztanár, kereskedelem és marketing) 

385 000 340 000 

Osztatlan tanári (10 félév)  

(közgazdásztanár, turizmus-vendéglátás) 

385 000 340 000 

 

Székhelyen kívüli, határon túli képzések önköltsége 

a 2017/2018. tanévben (Ft/félév)  

(2017. szeptember 1-jétől létrehozott hallgatói jogviszony esetén) 

Megnevezés Nappali Levelező 

KVIK 

Turizmus-vendéglátás (BA) – Székelyudvarhely   190 000 

                                                 
186 A módosítást a Szenátus 2016. december 9-i ülésén a 2016/2017. tanévi (XII. 9.) 19. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2016. 

december 10. napjától 
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3. számú melléklet 

A Budapesti Gazdasági Egyetemen 

a hallgatók által fizetendő térítési és szolgáltatási díjak 

 

 

3/a. számú melléklet 

Fizetendő térítési díjak 

 

A *-gal jelölt díjtételek esetén a hallgatók önmaguknak írhatják ki az adott díjtételt. 

Megnevezés Összeg (Ft) 

1. Adminisztratív kötelezettség teljesítésére előírt határidő módosítása* 

Határidőn túli beiratkozás, regisztráció 3 500 

Kérvények határidőn túli beadása (a félévből eltelt minden megkezdett hét után) 3 500 

A beiratkozó hallgatók esetén az elektronikus leckekönyv kitöltése187 3 500 

Szakirányra/specializációra jelentkezés határidejének elmulasztása188 3 500 

Vizsgajelentkezés határidejének túllépése 3 500 

Mulasztás igazolásának késedelmes benyújtása 3 500 

Bármely, a Neptunban rögzített személyes adat, vagy annak 

megváltozásának189határidőn túli közlése (hetente) 3 500 

Leltári felszerelések késedelmes leadása 3 500 

2. Fizetési kötelezettség teljesítésére előírt határidő túllépése190* 

191  

Költségtérítés, önköltség, kollégiumi díj késedelmes befizetése (havonta) 3 500 

3. Tanulmányi kötelezettség teljesítésére előírt határidő módosításának kérelme* 

Házi dolgozat beadási határidejének elmulasztása 3 500 

Szakmai gyakorlati beszámoló késedelmes beadása 3 500 

Szakdolgozati témavázlat leadásának késedelme 3 500 

Szakdolgozat késedelmes beadása 3 500 

Vizsgáról való igazolatlan távolmaradás díja 3 500 

4. Diákigazolvánnyal kapcsolatos díjak 

192  

Diákigazolvány érvényesítő matrica elvesztése esetén a matrica pótlása 

(alkalmanként) 
3 500 

                                                 
187 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
188 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI.24.) 135. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2016. 

június 25. napjától. 
189 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X.25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 

2013.október 25. napjától. 
190 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X.25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 

2013.október 25. napjától. 
191 Hatályon kívül helyezte a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2013.október 25. napjától. 
192 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI.24.) 135. számú határozatával elfogadott módosítás. 

Hatálytalan: 2016. június 25. napjától. 
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5. Egyéb193 

Kollégiumi rendelkezésre állási díj 
kollégiumi 

térítési díj 

Általános különeljárási díj 3 500 
194  

                                                 
193 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X.25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 

2013.október 25. napjától. 
194Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2014. szeptember 12-i ülésén a 2014/2015. tanévi (IX. 12.) 10. számú határozatával elfogadott 

módosítás. Hatálytalan: 2014. szeptember 12. napjától. 
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3/b. számú melléklet 

 

A BGF hallgatói által fizetendő térítési195díjak a 2013/2014. tanévben 

 

A *-gal jelölt díjtételek esetén a hallgatók önmaguknak írhatják ki az adott díjtételt. 

Megnevezés Összeg (Ft/félév) 

1. Az Nftv. 82.§-a szerinti térítési díjak  

a) Az államilag támogatott, állami ösztöndíjas alap- és mesterképzési szak idegen nyelven 

történő oktatásáért kontakt félévek esetén (Ft/félév) 

Alapképzési szakok  

Kereskedelem és marketing (angol vagy német) 170 000 

Nemzetközi gazdálkodás (angol)  264 000 

Nemzetközi gazdálkodás (francia) 200 000 

Pénzügy és számvitel (angol) 180 000 

Turizmus-vendéglátás (angol vagy német) 180 000 

Mesterképzési szakok  

Nemzetközi tanulmányok (angol, nappali és levelező) 180 000 

Turizmus-menedzsment (angol, levelező munkarend) 180 000 

Turizmus-menedzsment (angol, nappali munkarend) 220 000 

b) Az alapképzési, felsőoktatási szakképzési, mesterképzési szak gyakorlati féléve esetén: a 

költségtérítési díj/önköltség az adott szak kontakt féléves költségtérítési 

díjának/önköltségének50 %-a (lásd 2. melléklet szerint) 

c)A gazdaságtudományok alapképzésen nappali munkarendben 

tanulmányokat folytató állami (rész)ösztöndíjas idegen nyelvű képzésen 

résztvevő2013. szeptemberben tanulmányokat megkezdő196hallgatók 

idegen nyelvű képzési hozzájárulási díja 

30 000 

d)A gazdaság-, és társadalomtudományok mesterképzésen nappali 

vagy levelező munkarendben tanulmányokat folytató állami 

(rész)ösztöndíjas idegen nyelvű képzésen résztvevő2013. 

szeptemberben tanulmányokat megkezdő197hallgatók idegen nyelvű 

képzési hozzájárulási díja 

30 000 

 

A BGE hallgatói által fizetendő szolgáltatási díjak a 2014/2015. tanévtől198 

 

A *-gal jelölt díjtételek esetén a hallgatók önmaguknak írhatják ki az adott díjtételt. 

Megnevezés Összeg (Ft/félév) 

                                                 
195 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2013. 

október 25. napjától. 
196 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2013. 

október 25. napjától. 
197 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2013. 

október 25. napjától. 
198 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2013. 

október 25. napjától. 
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1. Az Nftv. 82.§-a szerinti térítési díjak  

a) Az alapképzési, felsőoktatási szakképzési szak gyakorlati féléve esetén: a költségtérítési 

díj/önköltség az adott szak kontakt féléves költségtérítési díjának/önköltségének 50 %-a (lásd 2. 

melléklet szerint)199 

b) A gazdaságtudományok alapképzésen nappali munkarendben 

tanulmányokat folytató állami (rész)ösztöndíjas idegen nyelvű képzésen 

részt vevő 2014. szeptemberben vagy azt követően tanulmányokat 

megkezdő hallgatók idegen nyelvű képzési hozzájárulási díja  

150000 

c) A gazdaság-, és társadalomtudományok mesterképzésen nappali 

vagy levelező munkarendben tanulmányokat folytató állami 

(rész)ösztöndíjas idegen nyelvű képzésen részt vevő 2014. 

szeptemberben vagy azt követően tanulmányokat megkezdő hallgatók 

idegen nyelvű képzési hozzájárulási díja 

104 000 

 

A BGE hallgatói által fizetendő szolgáltatási díjak a 2013/2014. tanévtől200 

 

2. Az Nftv. 82. §-a szerinti térítési díjak az állami (rész)ösztöndíjas hallgatók esetén 

a) Állami (rész)ösztöndíjas harmadik tantárgyfelvételének önköltsége  

vizsgakurzus esetén (Ft/tantárgy) 
4 900 

b) Állami (rész)ösztöndíjas harmadik tantárgyfelvételének önköltsége  

speciális kurzus esetén (Ft/tantárgy) 
4 900 

3. Nftv. 82.§-a szerint (finanszírozási formától függetlenül) 

ACCA Foundations in Accounting képzés keretében felvett tantárgyak 

(Ft/kredit) 

5 000 

201  
202 203 204 

Első szakirány, specializáció idegen nyelven történő felvétele magyar 

nyelvű képzésen részt vevő hallgatók számára a teljes specializáció 

felvétele esetén, mely minden egyes tantárgy egy (első) 

tantárgyfelvételét tartalmazza (Ft/félév)205 

50 000 

                                                 
199 A módosítást a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

június 20. napjától. 
200 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2013. 

október 25. napjától. 
201 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI.24.) 135. számú határozatával elfogadott módosítás. 

Hatálytalan: 2016. június 25. napjától. 
202 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2013. 

október 25. napjától. 
203 A módosítást a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

június 20. napjától. 
204 A Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával 2015. június 27. napjával hatályon kívül 

helyezte. 
205 A módosítást a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

június 20. napjától. 
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Első szakirány, specializáció idegen nyelven történő tárgyfelvétele 

esetén, magyar nyelvű képzésen részt vevő hallgatók második és 

minden további tárgyfelvétele esetén (Ft/kredit).206 207 

4 000 

208  

Extra modul (a mintatantervet meghaladó tantárgy felvétele) (Ft/kredit) 5 000 

Fordítás hitelesítése (Ft/oldal)209 1 000 

Fordítás hitelesítése fénymásolással (Ft/oldal)210 1 050211 

Idegen nyelvű oklevél betétlap (Ft/db) 4 900 

Idegen nyelvű tantárgy felvétele esetén (magyar nyelvű képzésen részt 

vevő hallgatók számára) (Ft/kredit) 
9 000 

Képzés/munkarend/szakirány, specializáció váltási kérelem (Ft/kérelem) 4 900 

Kétnyelvű oklevél (német) (Ft/db) 4 900 

Magyar nyelvű dokumentum hitelesítése (Ft/A/4 lap) 250 

Magyar nyelvű dokumentum hitelesítése fénymásolással (Ft/A/4 lap) 300 

Második szakirány, specializáció felvétele magyar nyelv esetén (Ft/kredit) 5 000 

Második szakirány, specializáció idegen nyelven történő felvétele idegen 

nyelv esetén (Ft/kredit) 
9 000 

Második, illetve minden további ismételt beszámolót vagyvizsgát 

követően fizetendő ismételt vizsgadíj* (Ft/tantárgy) 
3 500212 

Pénzügyi módosítási kérelmek (kiírások törlése, számlamódosítási 

kérelem a pénzügyi kiírást követő 15. naptól) (Ft/kérelem) 
4 900 

213  

Transcript of Records kreditigazolás angol/magyar nyelven (Ft/példány) 5 000  

4.214 

  

  

  
215  

                                                 
206 A módosítást a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

június 20. napjától. 
207 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
208 Hatályon kívül helyezte a 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával elfogadott módosítás. 

Hatálytalan: 2014. június 20. napjától. 
209 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI.24.) 135. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2016. 

június 25. napjától. 
210 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI.24.) 135. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2016. 

június 25. napjától. 
211 A módosítást a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

június 20. napjától. 
212 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2013. 

október 25. napjától. 
213 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI.24.) 135. számú határozatával elfogadott módosítás. 

Hatálytalan: 2016. június 25. napjától. 
214 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI.24.) 135. számú határozatával elfogadott módosítás. 

Hatálytalan: 2016. június 25. napjától. 
215 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
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216  
217  
218  

5. Felvételi eljárás intézményi díjtételek  

Jelentkezési díj részismereti képzésre 40 000 

Nyelvi alkalmassági vizsga 4 000 

Saját felvételi vizsga díja mesterképzésben  4 000 

Szakirányú továbbképzés felvételi219díja 2 000 

6. Hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező személyek által fizetendő térítések (jogszabályban 

előírt illeték felett fizetendő) 

Vendéghallgató regisztrációs díja (finanszírozási formától függetlenül)220 4 900 

Az oklevél eredetiségének igazolása (közvetítő cégek és munkáltatók 

részére – kivéve költségvetési intézmények) 
5 000 

Diplomamelléklet díja (magyar és angol nyelvű szöveggel) 20 000 

Elektronikus leckekönyv fordítása (Ft/elektronikus leckekönyvi oldal) 1 000 

Elektronikus leckekönyv másodlat kiadása 20000+illeték9 

Europass bizonyítvány-kiegészítő (idegen nyelven) (Ft/példány) 4 900 

Fordítás hitelesítése (Ft/oldal221) 1 000 

Fordítás hitelesítése fénymásolással (Ft/oldal222) 1 500 

Idegen nyelvű oklevél betétlap 8 000 
223  

Komplex kéthetes záróvizsga felkészítés 20 000 

Magyar nyelvű dokumentum hitelesítése (Ft/példány) 1 000 

Magyar nyelvű dokumentum hitelesítése fénymásolással (Ft/példány) 1 500 

OKJ képzésen szakvizsga díja (Ft/modul) 
min. 15 000 vagy 

8 000 

Oklevél /bizonyítvány másodlat 15 000+illeték224 

                                                 
216 Beépítette a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 

2014. június 20. napjától. 
217 Beépítette a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 

2014. június 20. napjától. 
218 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
219 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2013. 

október 25. napjától. 
220 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2013. 

október 25. napjától. 
221 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI.24.) 135. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2016. 

június 25. napjától. 
222 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI.24.) 135. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2016. 

június 25. napjától. 
223 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI.24.) 135. számú határozatával elfogadott módosítás. 

Hatáltalan: 2016. június 25. napjától. 
224 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény: Melléklet a törvény 29. § (4) bekezdéséhez az egyes államigazgatási eljárások külön 

illetékéről, VIII. 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.” 
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225  

Tantárgyi tematikák kiadása idegen nyelven tantárgyanként226 5 000 

Tantárgyi tematikák kiadása tantárgyanként 2 000 

Tanulmányi idő, hallgatói jogviszony igazolása 5 000 
227  
228  

Transcript of Records, Kreditigazolás a végzett tanulmányokról 

(Ft/példány) 

5 000 

Záróvizsga díja (hallgatói jogviszony megszűnése utáni teljesítés esetén) 20 000 

7. Könyvtár, és könyvtári számítástechnikai eszközök, valamint egyéb számítástechnikai eszközök 

használata 

Beiratkozási díj (tanévre vonatkozóan)* 500 Ft – 2000* 

Beiratkozási díj (külsős olvasóknál fél éves díjat is lehet 

szedni) 

BGF 

hallgató** 

Külsős 

felnőtt 

olvasó** 

Külsős 

diák/hallgató 

olvasó** 

Könyvtári szolgáltatás kölcsönzéssel egy évre 500 2000 1000 

Csak helyben használat egy évre  2000 1000 

Elveszett olvasójegy pótlása 1. alkalom 200 

Elveszett olvasójegy pótlása 2. és minden további alkalom 500 

Fekete-fehér fénymásolás (Ft/A/4 oldal) 10-15 

Fekete-fehér nyomtatás(Ft/A/4 oldal) 10-15 

Fotójegy (Ft/nap) 1000 

Fotójegy (Ft/oldal) vagy 50 

Kártyabetét 500 

Késedelmi díj (könyv/munkanap) normál határidejű kölcsönzéskor 30 

Késedelmi díj (könyv/munkanap) rövid határidejű kölcsönzéskor  400 

Könyvtárközi kölcsönzés belföldi, eredeti mű kérésteljesítése 

esetén/településen belüli teljesítés esetén díjmentes(Ft/dokumentum) 
800 

Könyvtárközi kölcsönzés belföldi, másolatban küldött mű 

kérésteljesítése esetén (Ft/dokumentum) 

A másolat 

előállításának 

mindenkori díj, amit a 

küldő könyvtár állapít 

meg. 

Könyvtárközi kölcsönzés külföldi, eredeti mű kérésteljesítése esetén 

(Ft/dokumentum) 
4500 

Könyvtárközi kölcsönzés külföldi, másolatban küldött mű kérésteljesítése 

esetén (Ft/dokumentum) 

A másolat 

előállításának 

mindenkori díja, amit 

                                                 
225 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI.24.) 135. számú határozatával elfogadott módosítás. 

Hatáltalan: 2016. június 25. napjától. 
226 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI.24.) 135. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2016. 

június 25. napjától. 
227 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI.24.) 135. számú határozatával elfogadott módosítás. 

Hatáltalan: 2016. június 25. napjától. 
228 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI.24.) 135. számú határozatával elfogadott módosítás. 

Hatáltalan: 2016. június 25. napjától. 
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a küldő könyvtár 

állapít meg. 

Napi jegy 300 

Színes fénymásolás (Ft/A/4oldal)  50 – 200 

Színes nyomtatás (Ft/A/4oldal)  50 – 200 

Szkennelés (A/4 oldal) 50 

Teljesített előjegyzés értesítési díja 50 

Teljesített foglalás értesítési díja 50 

8. Egyéb kari hatáskörben szedhető díjtételek (ld. kari mellékleteket) 

Oklevél átadásra talár kölcsönzési díj (használati-, és tisztítási díj) 1 500 

Az oklevél átadási ünnepségen a harmadik és a további vendég esetén 

fizetendő részvételi díj 
1 500229 

 

 

                                                 
229 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X.25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 

2013.október 25. napjától. 



 

 100 

 

3/c. számú melléklet 

Az idegen nyelvű képzések önköltsége a 2012/2013. tanévtől az EU-s vagy az EU-n kívüli tagországból jelentkezettek (a külön felvételi eljárásban 

jelentkezők és felvettek esetén)230 

 

Képzés megnevezése 

Önköltségi összegek €-ban  Önköltségi összegek USD-ben  

Jelentkezési 

díj  

EU tagország 

(egyszeri €) 

Jelentkezési 

díj  

nem EU 

tagország 

(egyszeri €) 

Önköltség 

EU 

tagország 

(€/félév) 

Önköltség 

nem EU 

tagország 

(€/félév) 

Jelentkezési 

díj  

EU tagország 

(egyszeri USD) 

Jelentkezési díj  

nem EU 

tagország 

(egyszeri USD) 

Önköltség 

EU tagország 

(USD/félév) 

Önköltség 

nem EU 

tagország 

(USD/félév) 

Alapképzések 

Turizmus-vendéglátás alapképzés, 

nappali munkarend, angol nyelv  
100 600 1 260 2 000 140 810 1 700 2 700 

Kereskedelem és marketing 

alapképzés, nappali munkarend, angol 

nyelv 

100 600 1 260 2 000 140 810 1 700 2 700 

Nemzetközi gazdálkodás alapképzés, 

nappali munkarend, angol nyelv 
100 600 1 600 2 000 140 810 2 160 2 700 

Pénzügy és számvitel alapképzés, 

nappali munkarend, angol nyelv 
100 600 1 150 2 000 140 810 1 552 2 700 

Turizmus-vendéglátás alapképzés, 

nappali munkarend, német nyelv 
100 600 1 200 2 000 140 810 1 620 2 700 

Kereskedelem és marketing 

alapképzés, nappali munkarend, német 

nyelv 

100 600 1 200 2 000 140 810 1 620 2 700 

                                                 
230 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X.25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2013.október 25. napjától. 
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Nemzetközi gazdálkodás alapképzés, 

nappali munkarend, francia nyelv 
100 600 1 450 2 000 140 810 1 960 2 700 

 

Képzés megnevezése 

Önköltségi összegek €-ban  Önköltségi összegek USD-ben  

Jelentkezési 

díj  

EU tagország 

(egyszeri €) 

Jelentkezési 

díj  

nem EU 

tagország 

(egyszeri €) 

Önköltség 

EU 

tagország 

(€/félév) 

Önköltség 

nem EU 

tagország 

(€/félév) 

Jelentkezési 

díj  

EU tagország 

(egyszeri USD) 

Jelentkezési díj  

nem EU 

tagország 

(egyszeri USD) 

Önköltség 

EU tagország 

(USD/félév) 

Önköltség 

nem EU 

tagország 

(USD/félév) 

Mesterképzések 

Turizmus-menedzsment mesterképzés 

nappali és levelező munkarend, angol 

nyelv 

100 600 1 300 2 600 140 810 1 750 3 510 

Nemzetközi tanulmányok 

mesterképzés nappali és levelező 

munkarend, angol nyelv 

100 600 1 300 2 600 140 810 1 750 3 510 

ARU-val együttműködésben* 

Nemzetközi gazdálkodás angol nyelv, 

levelező munkarend 
- - 1 540 € 2 600 € - - 2 078 3 510 

Nemzetközi kommunikáció angol 

nyelv, levelező munkarend 
- - 

5 000 GBP a teljes 

program 
- - - - 

PhD program angol nyelv, nappali 

munkarend 
- - 

4 200 

GBP/év 

9 800 

GBP/év 
- -   

PhD program angol nyelv, levelező 

munkarend 
- - 

2 520 

GBP/év 

5 880 

GBP/év 
- -   

 

*A képzés önköltségét az ARU határozza meg, így az intézmény fenntartja a változtatás jogát. 
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3/d. számú melléklet 

 

A költségtérítéses, önköltséges hallgatók kreditarányos költségtérítési díj, önköltség fizetésének 

eljárási rendje 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben kerül bevezetésre 

 

Az alapképzésben, a mesterképzésben, és a felsőfokú szakképzésben, felsőoktatási 

szakképzésben nappali, levelező és távoktatás munkarendben tanulmányokat folytató 

költségtérítéses, önköltséges hallgató kérelem alapján, hallgatói jogviszonyának231 ideje alatt a 

költségtérítés, önköltség mértékét az adott félévben felvett kreditekkel arányosan fizetheti.232 

 

Az Egyetemen a költségtérítéses, önköltséges képzésre járó hallgató jogosult kérni a 

kreditarányosan meghatározott költségtérítés, önköltség fizetését. A hallgató kérelme csak az 

adott képzésben folytatott, még hátralévő tanulmányi idejének az egészére vonatkozhat, azaz a 

két fizetési mód között – félévenkénti/évenkénti – átjárási lehetőség nincs.  

A kérelem leadási határideje legkésőbb a regisztrációs hét utolsó napja.233 

 

A kérelmet a képzésért felelős Kar Tanulmányi Bizottságának (TB) kell benyújtani a Modulo 

rendszerben található, erre a célra igénybe vehető „Kreditarányos költségtérítési, önköltség 

kérelem” felület kitöltésével. A kérelem elfogadása esetén a hallgató a TB határozat birtokában 

új, 6/i. melléklet szerinti hallgatói képzési szerződést köt. Az új hallgatói képzési szerződés 

megkötésére a TB határozat napjától számított 5 munkanapon belül kerül sor, az arra kijelölt és 

kihirdetett napon. Ez a szerződés lesz érvényes a hallgató hátralévő az Egyetemen adott 

képzésben töltött tanulmányi idejére, kivéve, ha a hatályos HTJSZ máshogy nem rendelkezik, 

illetve ha a hallgató időközben átsorolásra kerül az adott képzés tekintetében államilag 

támogatott, állami ösztöndíjas képzésre.234 

 

Minden érintett hallgató az alábbi táblázat segítségével, az adott tanévben érvényes 

költségtérítési díj, önköltség mértékének ismeretében tájékozódhat az aktuális félévre fizetendő 

költségtérítési díj, önköltség összegéről. 

 

A kreditarányos költségtérítési díj, önköltség és idegen nyelvi képzési hozzájárulási díj 

összegének kiszámításához alkalmazandó táblázat235 

Felsőfokú szakképzés, felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés 

(nappali, levelező és távoktatásmunkarend) 

 

Felvett kreditek  

száma 

Az aktuális tanévre 

megállapított 

költségtérítési díj, 

Külföldi részképzésen részt 

vevő hallgatók esetén aktuális 

tanévre megállapított 

költségtérítési díj, önköltség 

                                                 
231 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
232 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI.24.) 135. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2016. 

június 25. napjától. 
233 A módosítást a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

június 20. napjától. 
234 A módosítást a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

június 20. napjától. 
235 A módosítást a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

június 20. napjától. 
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önköltség és idegen nyelvi 

hozzájárulási díj %-a 

és idegen nyelvi képzési 

hozzájárulási díj %-a 

-6 45 

55 

7-10 55 

11-14 65 

15-18 75 

19-22 85 

23-26 95 

27-33 100 

34-37 105 

38 és annál több 115 

 

A felvett tantárgyak összes kreditértékébe nem kell figyelembe venni az adott félévben kredit 

beszámítással korábban más képzésben teljesített tantárgyak kreditértékét.  

 

A számítás alapjául szolgáló költségtérítési díj, önköltség és idegen nyelvi képzési hozzájárulás díj 

a HTJSZ 2. számú mellékletében az aktuális tanévre képzésenként/szakonként/nappali és levelező 

munkarendben meghatározott, összeg.236 

 

A kreditsávokhoz rendelt költségtérítési díj, önköltség és idegen nyelvi képzési hozzájárulás 

díjmértéke az adottképzésen/szakon/munkarendben az aktuális tanévben aktív félévet felvett 

hallgatóra egységesen érvényes (független a felvétel évétől).237 

 

A kreditarányos költségtérítési díjat, önköltséget és idegen nyelvi képzési hozzájárulás díjfizető 

hallgatók a regisztrációs héten a beiratkozáskor/bejelentkezéskor az aktuális tanévre előírt 

költségtérítési díj, önköltség min. 45%-át kötelesek befizetni. A ténylegesen fizetendő összeg 

fennmaradó részét a kurzusok felvétele után legkésőbb október 10-ig, illetve. március 10-ig kell 

megfizetni.238 239 

 
240 241 

 
242 243 

 

                                                 
236 A módosítást a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

június 20. napjától. 
237 A módosítást a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

június 20. napjától. 
238 A módosítást a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

június 20. napjától. 
239 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
240 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2013. 

október 25. napjától. 
241 Hatályon kívül helyezte a 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával elfogadott módosítás. 

Hatálytalan: 2014. június 20. napjától. 
242 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2013. 

október 25. napjától. 
243 Hatályon kívül helyezte a 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával elfogadott módosítás. 

Hatálytalan: 2014. június 20. napjától. 
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A távoktatás munkarendben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató a felvétel féléve 

szerint meghatározott fix összegű költségtérítést/önköltséget fizet vagy kérelem alapján a 

költségtérítés/önköltség mértékét az adott félévben felvett kreditekkel arányosan is fizetheti (lásd. 

HTJSZ. 3/d. sz. mellékelt). A hallgató köteles a költségtérítési/önköltségi díj 50 %-át a felvett 

tárgyak számától függetlenül a beiratkozásra befizetni.244 

 

Részismereti képzésben résztvevő, valamint a vendéghallgató önköltségi díja a felvett tárgyak 

után 5000 Ft/kredit.245 

 

                                                 
244 Beépítette a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 

2014. június 20. napjától. 
245 Beépítette a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI.24.) 135. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 

2016. június 25. napjától. 
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4. számú melléklet 

 

Az Egyetemen igénybe vehető szolgáltatások 

4/a. számú melléklet: Díjmentesen igénybe vehető szolgáltatások 

 

1. Az államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés keretében a 

hallgató által ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások a következők: 

a.) a képzési programban meghatározott oktatási és tanulmányi követelmények 

teljesítéséhez, a bizonyítvány, az oklevél megszerzéséhez szükséges előadások, 

szemináriumok, konzultációk, gyakorlati foglalkozások, terepgyakorlatok első 

alkalommal való felvétele, beszámolók, vizsgák és a sikertelen beszámolók, illetve 

vizsgák egy alkalommal történő megismétlése, a záróvizsga letétele,  

b.) szakkollégiumi foglalkozások, 

c.) a felsőoktatási intézmény létesítményeinek – könyvtár és a könyvtári alapszolgáltatások, 

laboratórium, számítástechnikai, sport- és szabadidős létesítmények –, eszközeinek 

használata az ingyenes szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, 

d.) a felsőfokú szakképzésben a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha, egyéni 

védőfelszerelés (védőruha) és tisztálkodási eszköz, más képzésben az egyéni 

védőfelszerelés (védőruha) és tisztálkodási eszköz, 

e.) a hallgatói-tanácsadás, 

f.) a képzéssel kapcsolatos valamennyi okirat első alkalommal történő kiadása, 

amennyiben jogszabály a hallgatóra kedvezőbb feltételt nem állapít meg.246 

 

2. Az államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés keretében - 

jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - a felsőoktatási intézmény nem kérhet 

igazgatási szolgáltatási díjat (pl. beiratkozási díj). 

 

4/b. számú melléklet: Térítési díjfizetés mellett igénybe vehető szolgáltatások 

 

1. Az államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés keretében a 

hallgató által térítési díjfizetése mellett igénybe vehető: 

a.) az alap- és mesterképzés tantervében magyar nyelven meghatározott, magyar nyelven 

oktatott ismereteknek - a hallgató választása alapján - nem magyar nyelven történő 

oktatása, 

b.) az Egyetem eszközeivel előállított, az Egyetem által a hallgató részére biztosított, a 

hallgató tulajdonába kerülő dolog (pl. sokszorosított segédletek), 

c.) az Egyetem létesítményeinek (könyvtár, laboratórium, számítástechnikai, sport- és 

szabadidős létesítmények), eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatásokon kívüli 

körben, 

d.) kötelező, illetve az Nftv. alapján az Egyetem által kötelezően biztosítandó mértéken 

felül felvehető kreditértéket eredményező képzés 

2. A TVSZ az ugyanabból a tantárgyból tett harmadik és további vizsgát, előadások, 

szemináriumok, konzultációk, gyakorlati foglalkozások, terepgyakorlatok ismételt felvételét, 

a TVSZ-ben meghatározott kötelezettség elmulasztását vagy késedelmes teljesítését 

fizetési kötelezettséghez kötheti. 

                                                 
246 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X.25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 

2013.október 25. napjától. 
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Ha a hallgató államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben vesz 

részt, a vendéghallgatói jogviszonyának keretében is az itt meghatározottak szerint vehet részt 

az oktatásban. 
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5. sz. melléklet 

 

Kollégiumi díjtételek 

hatályos 2017. szeptember 1-jétől 247 248 249 250 

 

 

Kar Kategória Alapszolgáltatás díja 

Államilag támogatott / állami ösztöndíjas hallgatók esetén 

GKZ III. 11 000 

KKK II. 11 650 

KKK III. 13 980 

KVIK I. 9 320 

KVIK IV. 17 475 

PSZK I. 9 320 

PSZK II. 11 650 

PSZK IV. 17 475 

Költségtérítéses / Önköltséges hallgatók esetén 

GKZ III. 22 650 

KKK II. 23 300 

KKK III. 25 630 

KVIK I. 20 970 

KVIK IV. 29 125 

PSZK I. 20 900 

PSZK II. 23 300 

PSZK IV. 29 125 

 

Ha az adott kollégium többletszolgáltatást nyújt, akkor ennek a díjáról a kar dékánja a HÖK-kel 

egyeztetve külön megállapodást köt. A Gazdálkodási Szabályzat szerint a hallgató köteles a 

kollégiumi díjat befizetni. Az ÁFA befizetési kötelezettség teljesítését is ezen szabályzat 

tartalmazza. 
251 

 

A levelező és távoktatásos hallgatók külön díj befizetése mellett vehetik igénybe a kollégiumi 

elhelyezést, melynek maximális mértéke minden évben a kollégiumi alapdíj háromszorosa. 

                                                 
247 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2013. 

október 25. napjától. 
248 A módosítást a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

június 20. napjától. 
249 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

szeptember 1. napjától. 
250 A módosítást a Szenátus 2017. június 28-i ülésén a 2016/2017. tanévi (VI. 28.) 96. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2017. 

június 29. napjától. 
251 Hatályon kívül helyezte a 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával elfogadott módosítás. 

Hatálytalan: 2014. június 20. napjától. 
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Fent nevezett térítési díjak számszerű összegét az esedékes tanévre vonatkoztatva, a kollégiumi 

felvételi tájékoztatás során közzé kell tenni a szabályzatban meghatározott módon. 

 

A kollégiumok kereskedelmi szálláshely értékesítésére vonatkozó díjtételeit külön kari 

szabályzatok tartalmazzák (pl.: nyári hasznosítás). 
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6. számú melléklet 

Hallgatói szerződés minták 

 

6/a. számú melléklet 

 

A Budapesti Gazdasági Egyetem önköltséges képzési formában hallgatói jogviszonnyal 

rendelkezőkkel kötendő hallgatói képzési szerződésminta 

 

Hallgatói KÉPZÉSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről a 

név: Budapesti Gazdasági Egyetem 

székhely: 1055 Budapest, Markó utca 29-31. 

számlaszám: 10032000-00282833-00000000 

adószám: 15329822-2-41 

statisztikai számjel: 15329822-8542-312-01 

intézményi azonosító: FI 82314 

 

mint képző intézmény (a továbbiakban: Egyetem), 

 

másrészről:  

név:  

születési név:  

állandó lakcím:  

értesítési cím:   

születési hely és idő:  

anyja születési neve:  

adóazonosító jel:  

telefonszám:  

állampolgárság:  

e-mail cím:  

NEPTUN kód:  

kar megnevezése:  

képzés megnevezése:  

képzés megkezdésének 

jogcíme252: 

 

képzés megkezdésének éve:  

határozat száma:  

képzési szint:  

képzés munkarendje:  

képzés helye:  

képzés nyelve:  

képzési idő:  

finanszírozási forma253:  

                                                 
252 felvétel/átvétel/átsorolás 
253 magyar állami részösztöndíjas/önköltséges  
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mint a képzésben résztvevő (a továbbiakban: Hallgató), 

 

harmadrészről254*: 

név:  

székhely:  

számlaszám:  

adószám:  

statisztikai számjel:  

cégjegyzékszám:  

 

mint kötelezettségvállaló (a továbbiakban: Kötelezettségvállaló) 

 

között a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) alapján 

alulírott helyen és napon az alább meghatározott feltételekkel: 

 

1. A képzés célja, feltételei, jellemzői 

 

1.1. A hallgatói jogviszony az Egyetemre történő beiratkozással jön létre. Az Egyetem köteles 

biztosítani, hogy a Hallgató megismerje az Egyetem szabályzatait (Tanulmányi és 

vizsgaszabályzat, Hallgatói térítési és juttatási szabályzat, Fegyelmi és kártérítési 

szabályzat, tűzrendészeti előírások, stb.). A Hallgató a képzés során köteles az Egyetem 

szabályzatait megismerni és azok rá vonatkozó részeit maradéktalanul betartani. A 

Hallgató a képzés során az Egyetem által megszabott határidőket köteles betartani, 

illetőleg a határidő elmulasztásával járó jogkövetkezményeket viselni. 

 

1.2. Egyetem jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Hallgató részére a szak képzési és 

kimeneti követelményeinek és a vonatkozó jogszabályoknak, valamint egyetemi 

szabályzatoknak megfelelően képzést nyújt, továbbá, hogy a képzéshez szükséges 

személyi és tárgyi feltételeket a 2. pontban meghatározott önköltség befizetése 

ellenében biztosítja. 

 

1.3. Hallgató a fent meghatározott önköltséges képzésben vesz részt az ott meghatározott 

képzési szinten, munkarendben és képzési helyen az Egyetem által biztosított 

épületekben, az órarend szerint. 

 

1.4. A képzéssel megszerezhető fokozat és szakképzettség (alapképzés, mesterképzés), 

szakképzettség (felsőoktatási szakképzés,255 szakirányú továbbképzés) megnevezése: 

alapfokozat és  ………………………………………………………………………………………… 

szakképzettség/ 

mesterfokozat és  ………………………………………………………………………………………… 

szakképzettség/ 

                                                 
254 Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az önköltség egészének vagy egy részének megfizetését más magánszemély vagy jogi 

személy vállalja. 
255 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
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…………………………………………………………………………………………………………………….. 

szakképzettség. 

 

1.5. A képzés a szak képzési és kimeneti követelményeiben (felsőoktatási szakképzés, 

alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés) meghatározott időtartama:

 ………… félév. 

 

1.6. Felek rögzítik, hogy Hallgató a képzésben 20………. . év ………………… hónap … . napjától 

vehet részt. 

 

1.7. A Hallgató teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módját (számonkérés módját) a 

Budapesti Gazdasági Egyetem Hallgatói Követelményrendszere Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzata (a továbbiakban: TVSZ) tartalmazza. Hallgató kijelenti, hogy a képzés 

tanulmányi és vizsgakövetelményeit teljes körűen ismeri. 

 

2. A képzésben való részvétel feltételei és a képzés díja 

 

2.1. Hallgató a képzésben való részvétele során önköltséget és az egyéb szolgáltatásokért 

térítési díjakat köteles fizetni az Egyetem részére. A Hallgató vállalja, hogy a 2.5 pontban 

foglalt önköltséget a 2.2 pontban tett nyilatkozat alapján, mint a képzés ellentételezését 

a Budapesti Gazdasági Egyetem Hallgatói térítési és juttatási szabályzat (a továbbiakban: 

HTJSZ) vonatkozó rendelkezése szerint, a karon meghatározott határidőig megfizeti. 

 

2.2. Hallgató kijelenti, hogy az önköltséget 

 a Hallgató         ○ 

 a Hallgató és Kötelezettségvállaló, illetve a Diákhitel 2 szerződés megkötésével a 

Hallgató a Diákhitel Központ Zrt. útján a következő megosztásban  

  ○ 

Hallgató:    az önköltség ……..… %-át, azaz  ……………………..,- Ft-

ot, 

Kötelezettségvállaló:   az önköltség ……….. %-át, azaz  ……………………..,- Ft-

ot, 

Diákhitel Központ Zrt.:  az önköltség ……….. %-át, azaz  ………………………,- Ft-

ot, 

 teljes egészében Kötelezettségvállaló      ○ 

fizeti meg. 

 

2.3. Ha a Hallgató helyett vagy vele megosztottan Hallgató által fizetendő önköltség 

egészének vagy egy részének megfizetését más magánszemély vagy jogi személy 

vállalja, az erre vonatkozó szándéknyilatkozatot Hallgató legkésőbb a 

beiratkozást/bejelentkezést megelőző 15. napig köteles az Egyetemnek átadni. Ebben az 

esetben a szándéknyilatkozatot aláíró magánszemély vagy jogi személy köteles az 

önköltség rá eső összegét az Egyetem által kiállított számla ellenében az Egyetem 

bankszámlájára átutalni. 

 

2.4. Hallgató a kötött felhasználású Diákhitel2 felvételére vonatkozó szerződés megkötésével 

és a 2.2 pontban tett szándéknyilatkozata alapján rendelkezhet arról, hogy részére 
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megállapított önköltség egészének vagy egy részének megfizetését a Diákhitel Központ 

Zrt. útján teljesíti.  

 

2.5. Hallgató tudomásul veszi, hogy a képzésben a ……………/…………… . tanév teljes önköltség 

a hallgatói jogviszony létesítésének évében megjelent Felsőoktatási Felvételi 

Tájékoztatóban közzétett összeg, azaz: ……………………….…… Ft/félév, azaz (betűvel) 

……………………………..……………… forint/félév. A Hallgató által az önköltség fizetési 

kedvezményt és a költségviselés formáját figyelembe véve a ……………/…………… . tanévben 

önköltségként  fizetendő összeg ……………………….…… Ft/félév, azaz (betűvel) 

……………………………..……………… forint/félév.A hallgató ezt követően valamennyi aktuális 

tanévben a Szenátus által – legfeljebb a jogszabályban meghatározott mértékben 

megemelt –önköltség befizetésére kötelezett.256 

 

A második és további tanévekben a teljes önköltség összege legfeljebb az előző 

tanévben megállapított teljes önköltségnek a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre 

vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet. A hallgató által 

fizetendő önköltség összege félévente a kedvezmények figyelembevétel ennél kevesebb 

is lehet. A teljes önköltség összege a képzésre tekintettel fennálló hallgatói jogviszony 

ideje alatt egyoldalúan nem módosítható. 

 

2.6. Hallgató vállalja, hogy minden félévben a HTJSZ vonatkozó rendelkezése szerint a kar 

által meghatározott határidőig igazolja, hogy az önköltség összegét vagy amennyiben 

részletfizetési kedvezményben részesül, annak egy részét – feltéve, hogy az önköltség 

megfizetése alól mentességben nem részesül – készpénz-átutalási megbízással, 

átutalással, elektronikus banki (VPOS) átutalással vagy DH engedményezéssel megtéríti, 

ennek igazolásaként az eredeti befizetési bizonylatot a Hallgatói Szolgáltatási 

Osztályon257 bemutatja, vagy egyéb hitelt érdemlő módon igazolja. 

 

2.7. Felek megállapodnak abban, hogy az önköltség befizetésének igazolása a 

beiratkozás/bejelentkezés érvényességének feltételét képezi. Amennyiben – a 2.8. 

pontban foglaltak kivételével – a Hallgató a határidőig az önköltség-fizetési 

kötelezettségének nem tesz eleget, és a befizetésre fizetési haladékot nem kapott, nem 

iratkozhat be, azaz hallgatói jogviszonyt nem létesíthet/az adott félévre nem jelentkezhet 

be, továbbá hallgatói jogviszonyát – fizetési hátralék miatt – a rektor a Hallgató 

eredménytelen felszólítása és szociális helyzetének vizsgálata után megszüntetheti.  

 

2.8. Hallgató kijelenti, hogy a hallgatói jogviszonyára vonatkozó jogszabályokat és egyetemi 

szabályzatokat ismeri, és ezáltal tudomása van arról, hogy a HTJSZ-ben foglalt feltételek 

fennállása esetén és az ott meghatározott módon adott tanulmányi félévben az Egyetem 

a szociális körülményeire tekintettel, illetve tanulmányi okból kérelemre önköltség fizetési 

kedvezményben részesítheti. 

 

2.9. Hallgató vállalja, hogy amennyiben az önköltség megfizetése alól mentesül, a mentesség 

alapjául szolgáló tényt az adott tanulmányi félévnek megfelelően október 15-éig, illetve 

                                                 
256 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X.25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 

2013.október 25. napjától. 
257 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

augusztus 15. napjától. 
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március 15-éig hitelt érdemlően igazolja, a mentesség alapjául szolgáló ok megszűnését 

követően pedig a 2.5. pontban meghatározott önköltség összegét jelen Szerződésben 

foglaltaknak megfelelően megfizeti. 

 

2.10. Hallgató köteles a 2.7. és a 2.8. pontban írt kedvezmények igénybevételéhez szükséges 

valamennyi adatot a jogszabályokban és a HTJSZ-ben foglalt határidőig az Egyetem 

részére hitelt érdemlően igazolni. Hallgató köteles továbbá a képzés ideje alatt az 

adataiban bekövetkező változásokat a Hallgatói Szolgáltatási Osztályon258 

haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül írásban bejelenteni. 

 

2.11. Felek megállapodnak abban, hogy a befizetett önköltséget, illetve egyéb díjakat – a téves 

díjmegállapítás, illetve a téves befizetés, valamint a 2.11. pontban meghatározott esetét 

kivéve – Hallgató nem követelheti vissza. 

 

2.12. Amennyiben a Hallgató részére az Egyetem az adott tanulmányi félévre önköltség fizetési 

kedvezményt engedélyezett, és a Hallgató az adott tanulmányi félévre vonatkozó teljes 

önköltség összegét már megtérítette, az Egyetem a teljes és a csökkentett önköltség 

összege közötti különbözetet részére a visszafizetés kezdeményezésétől számított 30 

napon belül visszafizeti. 

 

2.13. Hallgató a jelen szerződés szerint megfizetett önköltség alapján jogosult az Nftv-ben 

meghatározott szolgáltatások igénybevételére, ugyanakkor a Hallgató köteles az Nftv-

ben meghatározott szolgáltatásokért a HTJSZ-ben meghatározott térítési díjat fizetni. 

 

2.14. Hallgató hallgatói jogviszonyának bármely okból bekövetkező megszűnése nem jelenti 

az önköltség és egyéb más, a hallgatói jogviszony alatt létrejött fizetési 

kötelezettségeinek teljesítése alóli mentesülést. A hallgatói jogviszonnyal már nem 

rendelkezők esetén az Egyetem kezdeményezi az elmaradt tartozások behajtását. 

 

2.15. Téves díjmegállapítás miatt a Hallgató – a díjfizetési kötelezettség megállapításától 

számított 15 napon belül – fellebbezéssel élhet a kar dékánjánál. A fellebbezést a kar 

dékánja 8 munkanapon belül bírálja el. A téves befizetés esetén a Hallgató írásban kérheti 

a befizetett összeg visszautalását név, NEPTUN kód, bankszámlaszám megadásával és a 

befizetést igazoló dokumentum csatolásával.  

 

3. Egyéb rendelkezések 

 

3.1. Felek a szerződést határozott időre, a képzés teljes időtartamára kötik. A szerződés 

hatályának kezdő időpontja a felek általi aláírás napja. A szerződés hatálya megszűnik az 

adott képzés befejezésével. 

 

3.2. Amennyiben Egyetem a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit megszegi és 

ezzel a Hallgatónak, illetve Kötelezettségvállalónak jelentős érdeksérelmet okoz, a 

Hallgató vagy a Kötelezettségvállaló a szerződést egyoldalúan felmondhatja, és a 

bekövetkezett érdeksérelemmel arányos kártérítést követelhet. 

                                                 
258 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

augusztus 15. napjától. 



 

 114 

3.3. Amennyiben a Hallgató vagy Kötelezettségvállaló a szerződést egyoldalúan kívánja 

felmondani, úgy ezt írásban köteles bejelenteni a Egyetemnek. Ebben az esetben az 

önköltség – a felmondás bejelentésének félévét követő félévre vonatkozó arányos 

részének – visszafizetésére legkésőbb a félév megkezdését követő második hét végéig 

van lehetőség. 

 

3.4. Felek megállapodnak abban, hogy az Egyetem abban az esetben mondhatja fel 

egyoldalúan a szerződést, amennyiben a Hallgatót fegyelmi vagy tanulmányi okokból a 

hatályos egyetemi szabályzatok alapján elbocsátja, vagy a Hallgató egyéb, jelen 

szerződésben foglalt kötelezettségeit lényegesen megszegi. 

 

3.5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 

évi CCIV. törvény, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015 (IV.9.) Korm. rendelet259, a 

felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 

térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet, valamint a HTJSZ és a TVSZ 

rendelkezései irányadóak. Felek ezúton kijelentik, hogy amennyiben a képzésre 

vonatkozó jogszabályok, egyetemi szabályzatok a szerződés időtartama alatt – jelen 

szerződést érintően – megváltoznak, úgy a változásoknak megfelelően e szerződést 

módosítottnak tekintik. 

 

3.6. Jelen szerződés négy, egymással mindenben megegyező példányban készült. 

 

Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

jóváhagyólag írták alá. 

 

 

Kelt: ………………………………………………………, 20…….. . év ……………………………….. hónap ………. . napján. 

 

 

 

Egyetem Hallgató 

  

 

 

Kötelezettségvállaló260* 

Melléklet: Nyilatkozat számla ellenében történő önköltség/költségtérítési díj/felnőttképzés 

képzési díjának kiegyenlítéséhez 

 

                                                 
259 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 

2015. november 7. napjától. 
260 Csak abban az esetben kell aláírni, ha az önköltség egészének vagy egy részének megfizetését más magánszemély vagy jogi személy 

vállalja. Jogi személy esetén cégszerű aláírás szükséges. 
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6/b. számú melléklet 

 

Nyilatkozat számla ellenében történő önköltség/költségtérítési díj/felnőttképzés képzési díjának 

kiegyenlítéséhez 

 

A kötelezettséget vállaló: 

neve: ………………………………………………………………………………….…………………………… 

számlázási címe: .……………………………………………………………………. ……………………… 

levelezési címe: ……………………………………………………………………….……………………… 

adószáma/adóazonosító jele: ……………………...……………………………………………………… 

bankszámlaszáma: …………………………………………………………………………..……………… 

A jogosult:  

 BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM  (intézményi azonosító: FI 82314) 

 ………………………………..……………...………………. Kar 

 Cím: ……………………………………………………………….…………………………………………… 

A fent nevezett kötelezettségvállalásra jogosult kijelentem, hogy a Budapesti Gazdasági Egyetem 

részére, az alábbi hallgató helyett – a hallgatói képzési szerződésben meghatározott díjak – 

megfizetését vállalom: 

 

A hallgató: 

neve:…………………………………………… ………………………… NEPTUN kódja……………….. 

állandó lakcíme:……………………………………………………………………………….….…………… 

telefonszáma:…………………………………………………………………….…..………………………… 

képzés megnevezése261: ……………………………………………………………….…………………… 

képzés munkarendje: nappali  esti  levelező  távoktatás,  

évfolyam:…………………… 

tanév:…………/…………… . féléve:…………… 

A hallgatói képzési szerződés szerinti, fenti félévre eső önköltség/költségtérítési díj/ a 

felnőttképzési szerződés szerinti fenti félévre eső képzési díj …………..…. Ft, azaz 

…………………………………………………………. forint összeg  …….………..%-ának, vagyis 

….……………………….. Ft, azaz ……………………………………………….…. forint 

megfizetését vállalom.  

Kérem, hogy fentiekről címünkre számlát küldeni szíveskedjék, mely alapján az összeget átutaljuk 

az Egyetem számlájára. 

                                                 
261 A hallgatói képzési szerződésben/felnőttképzési szerződésben szereplő adatokkal megegyezően kell kitölteni.  
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Kelt: ……………………………………, …..… . év, ……………………………… hónap …… . napján. 

 

……………………………………….……… 

kötelezettséget vállaló aláírása262 

P.H. 

                                                 
262 Jogi személy esetén cégszerű aláírás szükséges. 
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6/c. számú melléklet 

Hallgatói képzési szerződés-módosítás minta 

 

HALLGATÓI KÉPZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

 

amely létrejött egyrészről: 

név: Budapesti Gazdasági Egyetem 

székhely: 1055 Budapest, Markó utca 29-31. 

számlaszám: 10032000-00282833-00000000 

adószám: 15329822-2-41 

statisztikai számjel: 15329822-8542-312-01 

intézményi azonosító: FI 82314 

 

mint képző intézmény (a továbbiakban: Egyetem), 

 

másrészről:  

név:  

születési név:  

állandó lakcím:  

értesítési cím:   

születési hely és idő:  

anyja születési neve:  

adóazonosító jel:  

telefonszám:  

állampolgárság:  

e-mail cím:  

NEPTUN kód:  

 

mint a képzésben résztvevő (a továbbiakban: Hallgató), 

 

harmadrészről263*: 

név:  

székhely:  

számlaszám:  

adószám:  

statisztikai számjel:  

cégjegyzékszám:  

 

mint kötelezettségvállaló (a továbbiakban: Kötelezettségvállaló) 

 

között a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) alapján 

alulírott helyen és napon az alább meghatározott feltételekkel: 

 

                                                 
263 Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az önköltség egészének vagy egy részének megfizetését más magánszemély vagy jogi 

személy vállalja. 
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1. Az Egyetem és a Hallgató egymással 20…………………………………….. napján hallgatói képzési 

szerződést (iktatószáma: …………….) kötött.  

 

2. Kötelezettségvállaló kijelenti, hogy az 1. pontban meghatározott hallgatói képzési 

szerződésben megjelölt Kötelezettségvállalótól/Hallgatótól az általa vállalt önköltség fizetési 

kötelezettséget átvállalja a 3. pontban meghatározottak szerint. Erre tekintettel Felek a hallgatói 

képzési szerződést az alábbiak szerint módosítják.  

 

3. A hallgatói képzési szerződés 2.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

Hallgató kijelenti, hogy az önköltséget 

 a Hallgató         ○ 

 a Hallgató és Kötelezettségvállaló, illetve a Diákhitel 2 szerződés megkötésével a 

Hallgató a Diákhitel Központ Zrt. útján a következő megosztásban  

  ○ 

Hallgató:    az önköltség ……..… %-át, azaz  ……………………..,- Ft-

ot, 

Kötelezettségvállaló:   az önköltség ……….. %-át, azaz  ……………………..,- Ft-

ot, 

Diákhitel Központ Zrt.:  az önköltség ……….. %-át, azaz  ………………………,- Ft-

ot, 

 teljes egészében Kötelezettségvállaló      ○ 

fizeti meg. 

 

4. Kötelezettségvállaló köteles az önköltség rá eső összegét az Egyetem által kiállított számla 

ellenében az Egyetem bankszámlájára átutalni. 

 

5. A hallgatói képzésiszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 

hatályban maradnak.  

 

 

Felek a jelen szerződésmódosítást elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

jóváhagyólag írták alá. 

 

 

Kelt: ………………………, 20………………… 

 

 

Egyetem Hallgató 

  

Kötelezettségvállaló264* 

 

                                                 
264 Csak abban az esetben kell aláírni, ha az önköltség egészének vagy egy részének megfizetését más magánszemély vagy jogi személy 

vállalja. Jogi személy esetén cégszerű aláírás szükséges. 
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6/d. számú melléklet 

 

Felnőttképzési szerződés minta 

 

 

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről a 

név: Budapesti Gazdasági Egyetem 

székhely: 1055 Budapest, Markó utca 29-31. 

számlaszám: 10032000-00282833-00000000 

adószám: 15329822-2-41 

statisztikai számjel: 15329822-8542-312-01 

intézményi azonosító: FI 82314 

intézményi felnőttképzési 

nyilvántartási szám: 

E-000650/2014. 

intézményi akkreditációs lajstrom 

szám: 

ALF 006 

 

mint képző intézmény (a továbbiakban: Egyetem), 

 

másrészről:  

név:  

születési név:  

állandó lakcím:  

értesítési cím:  

születési hely és idő:  

anyja születési neve:  

adóazonosító jel:  

telefonszám:  

e-mail cím:  

a képzés megnevezése265:  

szakképesítés megnevezése, 

azonosítószáma266 

 

 

a képzés helye:  

a képzés időtartama: 

a képzés kezdésének időpontja: 

a képzés befejezésének 

időpontja: 

 

 

 

a képzés ütemezése:  

a képzés díja:  

  

 

                                                 
265 általános képzés, hatósági jellegű képesítésekre felkészítő képzések, valamint az államilag nem elismert képesítést nyújtó szakmai célú 

képzés esetén 
266 OKJ-ben szereplő szakképesítések megszerzésére felkészítő képzés esetén 
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mint a képzésben résztvevő (a továbbiakban: Képzésben résztvevő), 

 

harmadrészről267*: 

név:  

székhely:  

számlaszám:  

adószám:  

statisztikai számjel:  

cégjegyzékszám:  

 

mint kötelezettségvállaló (a továbbiakban: Kötelezettségvállaló) 

 

között felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 268(továbbiakban: Fktv.) alapján alulírott 

helyen és napon az alább meghatározott feltételekkel: 

 

1. A képzés célja, feltételei, jellemzői 

 

1.1. Egyetem jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy  

a) a képzésben részt vevő részére a képzési programnak és a vonatkozó jogszabályoknak, 

valamint egyetemi szabályzatoknak megfelelően képzést nyújt,  

b) a képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket a 2. pontban meghatározott 

képzési díj befizetése ellenében biztosítja, 

c) a Képzésben résztvevőt a meghatározott vizsgakövetelmények teljesítésére felkészíti, 

d) vizsgálja az előzetesen megszerzett tudás beszámításának lehetőségét, szükség szerint 

intézkedik annak érvényesítéséről, 

e) a vizsga pontos időpontját négy héttel előbb közli a képzésben résztvevővel vizsgára 

jelentkezés és bejelentés céljából. 

 

1.2. Képzésben résztvevő a fent meghatározott ……………………………… képzésben vesz részt a 

képzési programban 269meghatározott időtartamban és az e szerződésben 

meghatározott feltételek szerint.  

 

1.3. A képzéssel megszerezhető képesítés: …………………………………………………………………………….. 

A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetencia270:…………………………………………………….. 

 

1.4. Felek rögzítik, hogy Képzésben résztvevő a képzésben 20………. . év ………………… hónap … 

. napjától vehet részt. 

 

1.5. Képzésben résztvevő teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módját (számonkérés 

módját) a Budapesti Gazdasági Egyetem Hallgatói Követelményrendszere Tanulmányi és 

                                                 
267 Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a képzési díj egészének vagy egy részének megfizetését más magánszemély vagy jogi személy 

vállalja. 
268 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
269 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
270 általános, valamint OKJ-ben nem szereplő képesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés esetén 
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Vizsgaszabályzata (a továbbiakban: TVSZ) tartalmazza. Képzésben résztvevő kijelenti, hogy a 

képzés tanulmányi és vizsgakövetelményeit teljes körűen ismeri. 

 

1.6. A képzés állami, illetve európai uniós források terhére támogatásban részesül: 

igen         ○ 

nem         ○ 

 

Állami, illetve európai uniós források terhére támogatásban részesülő képzés esetén: 

 a támogatás ténye, megnevezése: 

……………………………………………………………………………. 

 támogatás összege: ……………………………………………………………………………………………….. 

Egyetem kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás teljes időtartama alatt biztosítja, 

hogy a Felnőttképzési Akkreditáló Testület által kiállított, hatályos intézményakkreditációs 

tanúsítvánnyal rendelkezik. 

 

2. A képzésben való részvétel feltételei és a képzés díja 

 

2.1. Képzésben résztvevő a képzésben való részvétele során képzési díjat és szakmai 

vizsgadíjat 271köteles fizetni az Egyetem részére. A Képzésben résztvevő vállalja, hogy a 2.2 

pontban foglalt képzési díjat a 2.3. pontban tett nyilatkozat alapján, mint a képzés 

ellentételezését a Budapesti Gazdasági Egyetem Hallgatói Követelményrendszere Hallgatói 

térítési és juttatási szabályzat (a továbbiakban: HTJSZ) vonatkozó rendelkezése szerint, a karon 

meghatározott határidőig megfizeti. 

 

2.2. A képzési díj:……………………………………………. 

 

2.3. Képzésben résztvevő kijelenti, hogy a képzési díjat: 

 a Képzésben részt vevő        ○ 

 a Képzésben résztvevő és Kötelezettségvállaló a következő megosztásban 

 ○ 

Képzésben résztvevő  a képzési díj  ……..… %-át, azaz  ……………………..,- Ft-

ot, 

Kötelezettségvállaló:   a képzési díj ……….. %-át, azaz  

……………………..,- Ft-ot, 

 teljes egészében Kötelezettségvállaló      ○ 

fizeti meg. 

 

2.4. Ha a Képzésben résztvevő helyett vagy vele megosztottan Képzésben résztvevő által 

fizetendő képzési díj egészének vagy egy részének megfizetését más magánszemély vagy 

jogi személy vállalja, az erre vonatkozó szándéknyilatkozatot Képzésben résztvevő 

legkésőbb a beiratkozást/bejelentkezést megelőző 15. napig köteles az Egyetemnek 

átadni. Ebben az esetben a szándéknyilatkozatot aláíró magánszemély vagy jogi személy 

köteles a képzési díj rá eső összegét az Egyetem által kiállított számla ellenében az 

Egyetem bankszámlájára átutalni. 

 

                                                 
271 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
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2.5. Képzésben résztvevő vállalja, hogy minden félévben a HTJSZ vonatkozó rendelkezése 

szerint a kar által meghatározott határidőig igazolja, hogy a képzési díj összegét, vagy 

amennyiben részletfizetési kedvezményben részesül, annak egy részét – feltéve, hogy a 

képzési díj megfizetése alól mentességben nem részesül – készpénz-átutalási 

megbízással, átutalással, elektronikus banki (VPOS) átutalással vagy DH 

engedményezéssel megtéríti, ennek igazolásaként az eredeti befizetési bizonylatot a 

Hallgatói Szolgáltatási Osztályon272 bemutatja, vagy egyéb hitelt érdemlő módon igazolja. 

 

2.6. A megengedett hiányzás mértéke (elméleti és gyakorlati tanórákról, konzultációkról) 20 

%. A megengetett hiányzás túllépésének következményei a képzésben résztvevő részére: 

azon képzési modul/tantárgy térítés ellenében történő megismétlése, melyről a hiányzás 

történt. 

 

2.7. A gykorlati képzés helye, időtartama, ütemezése: …………………………………………………. 

 

2.8. A gyakorlati foglalkozással összefüggésben esetlegesen biztosított juttatások: 

……………………..273 

 

2.9. Képzésben résztvevő vállalja továbbá, hogy: 

a) elfogadja az oktatás rendjét, indokolatlan késések nélkül részt vesz az ütemterv szerinti 

képzési alkalmakon, 

b) teljesíti az oktatás rendjébe illesztett írásbeli és szóbeli beszámolókat, vizsgákat, 

c) a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat betartja, 

d) nem tanúsít olyan magatartást, amely hallgatótársait, oktatóit, illetve a Képző 

intézmény érdekeit sértené vagy károsítaná. 

 

2.10.  Képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy 

a) szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles 

megfizetni, 

b) a hiányzást köteles igazolással alátámasztani, hiányzásának okáról az Egyetemet a 

lehető legrövidebb időn belül értesíteni, 

c) a megengedettnél több hiányzás, ismétlődő, vagy súlyos fegyelemsértés a Képzésben 

résztvevő kizárását vonja maga után a képzésről, 

d) a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesítenie kell, 

e) a záróvizsgára bocsátás feltétele a sikeres modulzáró vizsgák letétele, 

f) sikertelen záróvizsga esetén a pótvizsga költségei a Képzésben résztvevőt terhelik, 

g) a képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentum a felnőttképzési szerződésben vállat 

kötelezettségek teljesítése esetén adható ki, 

h) amennyiben a résztvevő a felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségeit nem 

teljesíti, úgy a képzésről kizárásra kerül. 

 

2.11. Képzésben résztvevő kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályokat és egyetemi 

szabályzatokat ismeri, és ezáltal tudomása van arról, hogy a HTJSZ-ben foglalt feltételek 

fennállása esetén és az ott meghatározott módon adott tanulmányi félévben az Egyetem 

                                                 
272 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

augusztus 15. napjától. 
273 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 



 

 123 

a szociális körülményeire tekintettel, illetve tanulmányi okból kérelemre képzési díjfizetési 

kedvezményben részesítheti. 

 

2.12. Képzésben résztvevő vállalja, hogy amennyiben képzési díj megfizetése alól 

mentesül, a mentesség alapjául szolgáló tényt az adott tanulmányi félévnek megfelelően 

október 15-éig, illetve március 15-éig hitelt érdemlően igazolja, a mentesség alapjául 

szolgáló ok megszűnését követően pedig a 2.2. pontban meghatározott képzési díj 

összegét jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően megfizeti. 

 

2.13. Képzésben résztvevő köteles a 2.11 és a 2.12274. pontban írt kedvezmények 

igénybevételéhez szükséges valamennyi adatot a jogszabályokban és a HTJSZ-ben foglalt 

határidőig az Egyetem részére hitelt érdemlően igazolni. Képzésben résztvevő köteles 

továbbá a képzés ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat a Hallgatói 

Szolgáltatási Osztályon275 haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül írásban 

bejelenteni. 

 

2.14. Felek megállapodnak abban, hogy a befizetett képzési, illetve egyéb díjakat – a téves 

díjmegállapítás, illetve a téves befizetés, valamint a 2.15. pontban meghatározott esetét 

kivéve – Képzésben résztvevő nem követelheti vissza. 

 

2.15. Amennyiben a Képzésben résztvevő részére az Egyetem az adott tanulmányi félévre 

képzési díj fizetési kedvezményt engedélyezett, és a Képzésben részt vevő az adott 

tanulmányi félévre vonatkozó teljes képzési díj összegét már megtérítette, az Egyetem a 

teljes és a csökkentett képzési díj összege közötti különbözetet részére a visszafizetés 

kezdeményezésétől számított 30 napon belül visszafizeti. 

 

2.16. Képzésben résztvevő a jelen szerződés szerint megfizetett képzési díj alapján jogosult 

az  

Nftv-ben meghatározott szolgáltatások igénybevételére, ugyanakkor Képzésben 

résztvevő köteles az Nftv-ben meghatározott szolgáltatásokért a HTJSZ-ben 

meghatározott térítési díjat fizetni. 

 

2.17. Képzésben résztvevő jogviszonyának bármely okból bekövetkező megszűnése nem 

jelenti a képzési díj és egyéb más, jogviszony alatt létrejött fizetési kötelezettségeinek 

teljesítése alóli mentesülést. A jogviszonnyal már nem rendelkezők esetén az Egyetem 

kezdeményezi az elmaradt tartozások behajtását. 

 

2.18. Téves díjmegállapítás miatt a Képzésben résztvevő – a díjfizetési kötelezettség 

megállapításától számított 15 napon belül – fellebbezéssel élhet a kar dékánjánál. A 

fellebbezést a kar dékánja 8 munkanapon belül bírálja el. A téves befizetés esetén a 

Képzésben résztvevő írásban kérheti a befizetett összeg visszautalását név, NEPTUN kód, 

bankszámlaszám megadásával és a befizetést igazoló dokumentum csatolásával.  

 

 

                                                 
274 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
275 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

augusztus 15. napjától. 
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3. Egyéb rendelkezések 

 

3.1. Felek a szerződést határozott időre, a képzés teljes időtartamára kötik. A szerződés 

hatályának kezdő időpontja a felek általi aláírás napja. A szerződés hatálya megszűnik az 

adott képzés befejezésével. 

 

3.2. Amennyiben Egyetem a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit megszegi és 

ezzel a Képzésben résztvevőnek, illetve Kötelezettségvállalónak jelentős érdeksérelmet 

okoz, a Képzésben résztvevő vagy a Kötelezettségvállaló a szerződést egyoldalúan 

felmondhatja, és a bekövetkezett érdeksérelemmel arányos kártérítést követelhet. 

 

3.3. Amennyiben a Képzésben résztvevő vagy Kötelezettségvállaló a szerződést egyoldalúan 

kívánja felmondani, úgy ezt írásban köteles bejelenteni az Egyetemnek. Ebben az esetben 

a képzési díj – a felmondás bejelentésének félévét követő félévre vonatkozó arányos 

részének – visszafizetésére legkésőbb a félév megkezdését követő második hét végéig 

van lehetőség. 

 

3.4. Felek megállapodnak abban, hogy az Egyetem abban az esetben mondhatja fel 

egyoldalúan a szerződést, amennyiben a Képzésben résztvevőt fegyelmi vagy tanulmányi 

okokból a hatályos egyetemi szabályzatok alapján elbocsátja, vagy a Képzésben résztvevő 

egyéb, jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit lényegesen megszegi. 

 

3.5.  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felnőttképzésről szóló 2013. évi 

LXXVII. törvény, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,276 valamint a HTJSZ 

és a TVSZ rendelkezései irányadóak. Felek ezúton kijelentik, hogy amennyiben a képzésre 

vonatkozó jogszabályok, egyetemi szabályzatok a szerződés időtartama alatt – jelen 

szerződést érintően – megváltoznak, úgy a változásoknak megfelelően e szerződést 

módosítottnak tekintik. 

 

3.6. Jelen szerződés négy, egymással mindenben megegyező példányban készült. 

Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

jóváhagyólag írták alá. 

 

 

Kelt: ………………………………………………………, 20…….. . év ……………………………….. hónap ………. . napján. 

 

Egyetem Képzésben részt vevő 

  

Kötelezettségvállaló277* 

Melléklet: Nyilatkozat számla ellenében történő önköltség/költségtérítési díj/felnőttképzés 

képzési díjának kiegyenlítéséhez 

                                                 
276 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
277 Csak abban az esetben kell aláírni, ha a képzési díj egészének vagy egy részének megfizetését más magánszemély vagy jogi személy 

vállalja. Jogi személy esetén cégszerű aláírás szükséges. 
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6/e. számú melléklet 

Felnőttképzési szerződés-módosítás minta 

 

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

 

amely létrejött egyrészről a 

név: Budapesti Gazdasági Egyetem 

székhely: 1055 Budapest, Markó utca 29-31. 

számlaszám: 10032000-00282833-00000000 

adószám: 15329822-2-41 

statisztikai számjel: 15329822-8542-312-01 

intézményi azonosító: FI 82314 

felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000650/2014. 

intézményi akkreditációs lajstrom 

szám: 

ALF 006 

 

mint képző intézmény (a továbbiakban: Egyetem), 

 

másrészről:  

név:  

születési név:  

állandó lakcím:  

értesítési cím:  

születési hely és idő:  

anyja születési neve:  

adóazonosító jel:  

telefonszám:  

e-mail cím:  

a képzés megnevezése278:  

szakképesítés megnevezése, 

azonosítószáma279 

 

 

a képzés helye:  

a képzés időtartama: 

a képzés kezdésének időpontja: 

a képzés befejezésének 

időpontja: 

 

 

 

a képzés ütemezése:  

a képzés díja:  

  

 

mint a képzésben résztvevő (a továbbiakban: Képzésben résztvevő), 

 

                                                 
278 általános képzés, hatósági jellegű képesítésekre felkészítő képzések, valamint az államilag nem elismert képesítést nyújtó szakmai célú 

képzés esetén 
279 OKJ-ben szereplő szakképesítések megszerzésére felkészítő képzés esetén 



 

 126 

harmadrészről280*: 

név:  

székhely:  

számlaszám:  

adószám:  

statisztikai számjel:  

cégjegyzékszám:  

 

mint kötelezettségvállaló (a továbbiakban: Kötelezettségvállaló) 

 

között a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 281(továbbiakban: Fktv.) alapján, alulírott 

helyen és napon az alább meghatározott feltételekkel: 

 

1. Az Egyetem és a Képzésben résztvevő egymással 20…………………………………….. napján 

felnőttképzési szerződést (iktatószáma: …………….) kötött.  

 

2. Kötelezettségvállaló kijelenti, hogy az 1) pontban meghatározott képzési szerződésben 

megjelölt Kötelezettségvállalótól/Képzésben résztvevőtől az általa vállalt képzési díj fizetési 

kötelezettséget átvállalja a 3. pontban meghatározottak szerint. Erre tekintettel Felek a 

felnőttképzési szerződést az alábbiak szerint módosítják.  

 

3. A képzési szerződés 2.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

Képzésben résztvevő kijelenti, hogy a képzési díjat: 

 a Képzésben részt vevő        ○ 

 a Képzésben résztvevő és Kötelezettségvállaló a következő megosztásban 

 ○ 

Képzésben résztvevő  a képzési díj  ……..… %-át, azaz  ……………………..,- Ft-

ot, 

Kötelezettségvállaló:   a képzési díj ……….. %-át, azaz  

……………………..,- Ft-ot, 

 teljes egészében Kötelezettségvállaló      ○ 

fizeti meg. 

 

4. Kötelezettségvállaló köteles a képzési díj rá eső összegét az Egyetem által kiállított számla 

ellenében az Egyetem bankszámlájára átutalni. 

 

5. A felnőttképzési szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 

hatályban maradnak.  

Felek a jelen szerződésmódosítást elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

jóváhagyólag írták alá. 

                                                 
280 Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a képzési díj egészének vagy egy részének megfizetését más magánszemély vagy jogi személy 

vállalja. 
281 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
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Kelt: ………………………, 20………………… 

 

 

Egyetem Hallgató 

 

 

 

Kötelezettségvállaló282* 

  

                                                 
282 Csak abban az esetben kell aláírni, ha a képzési díj egészének vagy egy részének megfizetését más magánszemély vagy jogi személy 

vállalja. Jogi személy esetén cégszerű aláírás szükséges. 
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6/f. számú melléklet 

Képzési szerződés minta283 

(a tanulmányaikat 2012. szeptember 1. előtt megkezdett államilag támogatott képzésről 

költségtérítéses képzésre átsorolt hallgatók esetén) 

 

KÉPZÉSI SZERZŐDÉS 

(a tanulmányaikat 2012. szeptember 1. előtt megkezdett államilag támogatott képzésről 

költségtérítéses képzésre átsorolt hallgatók esetén) 

 

 

amely létrejött egyrészről a 

 

 név:     Budapesti Gazdasági Egyetem 

 székhely:   1055 Budapest, Markó utca 29-31. 

 számlaszám:   10032000-00282833-00000000 

 adószám:   15329822-2-41 

 OM azonosító:   FI 82314 

  

 mint képző intézmény, (a továbbiakban: Egyetem) 

 

másrészről: 

 

 név:    ………………………………………… 

 leánykori név:   ………………………………………… 

 anyja neve:   ………………………………………… 

 születési helye és ideje: ………………………………………… 

 lakcíme:   ………………………………………… 

adóazonosító jele:  ………………………………………… 

 telefonszám:   ………………………………………… 

 NEPTUN/EHA kód:  ………………………………………… 

 

 mint a képzésben/felnőttképzésben résztvevő (a továbbiakban: Hallgató) 

 

harmadrészről*: 

 

 név:     ………………………………………… 

 székhely:   ………………………………………… 

 adószám:   ………………………………………… 

 bankszámlaszám:  ………………………………………… 

 cégjegyzékszám:  ………………………………………… 

 statisztikai számjel:  ………………………………………… 

 

 mint kötelezettségvállaló, (a továbbiakban: Kötelezettségvállaló) 

 

                                                 
283 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
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között a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Ftv.) alapján alulírott 

helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 

 

1. A képzés célja, feltételei, jellemzői: 

 

1.1. Az Egyetem jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Hallgató részére a szak képzési, és 

kimeneti követelményeinek és a vonatkozó jogszabályoknak, valamint egyetemi 

szabályzatoknak megfelelően képzést nyújt, továbbá, hogy a képzéshez szükséges személyi 

és tárgyi feltételeket a 2. pontban meghatározott költségtérítés befizetése ellenében 

biztosítja. 

 

1.2. Hallgató az Egyetemen folyó képzések közül az alábbi képzésen vesz részt: 

 

Szak:   ……………………………………… 

Tagozat  ……………………………………… 

 

1.3. A képzés szintje:** felsőfokú szakképzés  ○ 

  alapképzés    ○ 

mesterképzés     ○ 

szakirányú továbbképzés   ○ 

a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. alapján, 2006. szeptember 1-je előtt 

indított főiskolai képzés    ○ 

részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzés ○ 

 

1.4. A képzés munkarendje**: nappali  ○ esti ○ levelező ○. 

 

1.5. A képzéssel megszerezhető végzettség elnevezése: 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

1.6. A képzés szervezője: Budapesti Gazdasági Egyetem …………………………….  

 

A képzés helye  ……………………………………………………………...  

……………………………………………………………..  

 

1.7. A képzés a szak képesítési követelményeiben meghatározott időtartama: ………… félév. 

 

1.8. Felek rögzítik, hogy Hallgató a képzésben 200… ………… … óta vesz részt. 

 

1.9. A Hallgató teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módját a Budapesti Gazdasági 

Egyetem Hallgatói Követelményrendszere Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (a továbbiakban: 

TVSZ) 284tartalmazza. Hallgató kijelenti, hogy a képzés tanulmányi és vizsgakövetelményeit 

teljes körűen ismeri. 

 

2. A képzésben való részvétel feltételei és a képzés díja: 

                                                 
284 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 

2015.november 15. napjától. 
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2.1. A Hallgató a képzésben való részvétele során költségtérítést és egyéb díjakat köteles fizetni 

Egyetem részére. A Hallgató vállalja, hogy a 2.4 pontban foglalt költségtérítési díjat, mint a 

képzés ellentételezését a Budapesti Gazdasági Egyetem Hallgatói Követelményrendszere 

Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzata (a továbbiakban285: HTJSZ) 42. § (1) bekezdésére 

tekintettel a karon meghatározott határidőig megfizeti. 

 

2.2.  A Hallgató kijelenti, hogy a költségtérítést  

a Hallgató          ○ 

a Hallgató, és Kötelezettségvállaló a következő megosztásban   

 ○ 

Hallgató:   a költségtérítés …… %-a, azaz  …………….,- Ft,  

Kötelezettségvállaló:  a költségtérítés …… %-a, azaz  …………….,- Ft, 

teljes egészében Kötelezettségvállaló      ○ 

fizeti meg. 

 

2.3. Ha Hallgató helyett, vagy vele megosztottan Hallgató által fizetendő képzési díj 

(költségtérítés) egészének, vagy egy részének megfizetését más magánszemély vagy jogi 

személy vállalja, az erre vonatkozó szándéknyilatkozatot Hallgató legkésőbb a 

beiratkozást/bejelentkezést286 megelőző ……… . napig köteles az Egyetemnek átadni. Ebben 

az esetben a szándéknyilatkozatot aláíró magánszemély vagy jogi személy köteles a 

költségtérítés rá eső összegét az Egyetem által kiállított számla ellenében az Egyetem 

bankszámlájára átutalni. 

 

2.4. A Hallgató tudomásul veszi, hogy a …………………………. tanévben …….. félévben a kezdő 

költségtérítés díja a hallgatói jogviszony létesítésének évében megjelent Felsőoktatási 

Felvételi Tájékoztatóban közzétett összeg, azaz: ……………………….…… Ft, azaz (betűvel) 

……………………………..……………… Ft, a második és további években pedig Egyetem által a 

térítések és juttatásokról szóló szabályzatban írt módon a Szenátus által meghatározott 

összeg, amely jelen Megállapodás mellékletét képző űrlapon tanulmányi félévenként 

rögzítésre kerül. 

 

A Hallgató által fizetendő egyéb díjak:   …………………. Ft 

 

2.5. A Hallgató vállalja, hogy minden félévben a HTJSZ 42. § (1) bekezdésére tekintettel a karon 

meghatározott határidőig igazolja, hogy a költségtérítés összegét, vagy amennyiben 

részletfizetési kedvezményben részesül, annak egy részét – feltéve, hogy a költségtérítés 

megfizetése alól mentességben nem részesül – készpénz-átutalási megbízással, vagy 

elektronikus banki átutalással megtéríti, ennek igazolásaként az eredeti befizetési bizonylatot 

a Hallgatói Szolgáltatási Osztályon bemutatja, vagy egyéb hitelt érdemlő módon igazolja. 

 

2.6. Felek megállapodnak abban, hogy a költségtérítés befizetésének igazolása a 

beiratkozás/bejelentkezés érvényességének feltételét képezi. Amennyiben – a 2.8. pontban 

foglaltak kivételével – a Hallgató a határidőig a költségtérítés-fizetési kötelezettségének nem 

                                                 
285 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 15. napjától. 
286 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
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tesz eleget, és a befizetésre fizetési haladékot nem kapott, az adott félévre nem 

iratkozhat/jelentkezhet be, továbbá hallgatói jogviszonyát – fizetési hátralék miatt – a rektor 

a Hallgató eredménytelen felszólítása és szociális helyzetének vizsgálata után 

megszüntetheti.  

 

2.7. Hallgató kijelenti, hogy a hallgatói jogviszonyára vonatkozó jogszabályokat és egyetemi 

szabályzatokat ismeri, és ezáltal tudomása van arról, hogy a térítési és juttatási szabályzatban 

foglalt feltételek fennállása esetén, és az ott meghatározott módon adott tanulmányi 

félévben az Egyetem a szociális körülményeire tekintettel, illetve tanulmányi okból kérelemre 

költségtérítési kedvezményben részesítheti. 

 

2.8. A Hallgató vállalja, hogy amennyiben a költségtérítés megfizetése alól mentesül, a mentesség 

alapjául szolgáló tényt az adott tanulmányi félévnek megfelelően október 15-éig, illetve 

március 15-éig hitelt érdemlően igazolja, a mentesség alapjául szolgáló ok megszűnését 

követően pedig a 2.4. pontban meghatározott költségtérítési összeget jelen Szerződésben 

foglaltaknak megfelelően megfizeti. 

 

2.9. Hallgató köteles a 2.7., 2.8. pontban írt kedvezmények igénybevételéhez szükséges 

valamennyi adatot a jogszabályokban, és a térítési és juttatási szabályzatban foglalt 

határidőig az Egyetem részére hitelt érdemlően igazolni. A Hallgató továbbá köteles a képzés 

ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat a Hallgatói Szolgáltatási Osztályon 30 

napon belül írásban bejelenteni. 

 

2.10. Jelen Megállapodás részét képezi a mellékletként csatolt űrlap, melyen a Hallgatói 

Szolgáltatási Osztály képviselője minden tanulmányi félévben feljegyzi a Hallgató által 

fizetendő költségtérítési összeget, amennyiben a Hallgató mentességben vagy 

kedvezményben részesül, ennek tényét, továbbá a kedvezmény mértékét, a kérelmet elbíráló 

határozat számát, illetve az esetleges részletfizetési kedvezményt, és az ezt engedélyező 

határozat számát. A Hallgató az űrlapba bármikor betekinthet. 

 

2.11. Felek megállapodnak abban, hogy a befizetett díjat – a téves díjmegállapítás, illetve a 

téves befizetés, valamint a 2.12 pontban meghatározott esetét kivéve – Hallgató nem 

követelheti vissza. 

 

2.12. Amennyiben a Hallgató részére az Egyetem az adott tanulmányi félévre költségtérítés-

csökkentést engedélyezett, és a Hallgató az adott tanulmányi félév költségtérítési díját már 

megtérítette, az Egyetem a teljes és a csökkentett költségtérítés különbözetét részére a 

visszafizetés kezdeményezésétől számított 30 napon belül visszafizeti. 

 

2.13. A Hallgató, a jelen Megállapodás szerint megfizetett költségtérítés alapján jogosult az Ftv. 

125. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott szolgáltatások igénybevételére, ugyanakkor a 

Hallgató köteles az Ftv. 125. § (3) bekezdésben meghatározott szolgáltatásokért a térítések 

és juttatások szabályzatában meghatározott térítési díjat fizetni. 

 

2.14. Hallgató hallgatói jogviszonyának bármely okból bekövetkező megszűnése nem jelenti a 

költségtérítési és egyéb más hallgatói jogviszony alatt létrejött fizetési kötelezettségeinek 
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teljesítése alóli mentesülést. A hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkezők esetén, az 

Egyetem kezdeményezi az elmaradt tartozások behajtását. 

 

3. Egyéb rendelkezések: 

 

3.1. Felek a szerződést határozott időre, a képzés teljes időtartamára kötik. A szerződés 

hatályának kezdő időpontja a felek általi aláírás napja. A szerződés hatálya megszűnik az 

adott képzés befejezésével. 

 

3.2. Amennyiben Egyetem a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit megszegi, és 

ezzel a Hallgatónak, vagy Kötelezettségvállalónak** jelentős érdeksérelmet okoz, Hallgató, 

vagy Kötelezettségvállaló a szerződést egyoldalúan felmondhatja, és a bekövetkezett 

érdeksérelemmel arányos kártérítést követelhet. 

 

3.3. Amennyiben a Hallgató, vagy Kötelezettségvállaló** a szerződést egyoldalúan kívánja 

felmondani, úgy ezt írásban köteles bejelenteni az Egyetemnek. Ebben az esetben a képzési 

díj (költségtérítés) – a felmondás bejelentésének félévét követő félévre vonatkozó arányos 

részének – visszafizetésére legkésőbb a félév megkezdését követő második hét végéig van 

lehetőség. 

 

3.4. Felek megállapodnak abban, hogy az Egyetem abban az esetben mondhatja fel egyoldalúan 

a szerződést, amennyiben a Hallgatót fegyelmi vagy tanulmányi okokból a hatályos egyetemi 

szabályzatok alapján elbocsátja, vagy egyébként jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit 

lényegesen megszegi. 

 

3.5. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a felnőttképzésről szóló 2013. évi 

LXXVII. törvény, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV.9.) Korm. rendelet287, a felsőoktatásban 

részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 

26.) Kormányrendelet, valamint a Budapesti Gazdasági Egyetem térítések és juttatások 

szabályzata, a Budapesti Gazdasági Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata irányadóak. A 

Felek ezúton kijelentik, hogy amennyiben a képzésre vonatkozó jogszabályok, szabályzatok 

a Megállapodás időtartama alatt – jelen megállapodást érintően – megváltoznak, úgy a 

változásoknak megfelelően e Megállapodást módosítottnak tekintik. 

 

3.6. Jelen szerződés négy, egymással mindenben megegyező példányban készült. 

 

Felek a jelen szerződést elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag 

írták alá. 

 

 

Kelt: ………………, 20… …………………… …… 

 

 

 

                                                 
287 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
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Egyetem 

 

Hallgató 

  

 

 

Kötelezettségvállaló* 

 

* csak abban az esetben aláírandó, ha a költségtérítés egy részét, vagy egészét a hallgató helyett 

más személy fizeti 
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6/g. számú melléklet 

 

A Budapesti Gazdasági Egyetem felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára, önköltséges 

formában részismereti képzés folytatása céljából kötendő hallgatói képzési szerződés288 

 

HALLGATÓI KÉPZÉSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről a 

név: Budapesti Gazdasági Egyetem 

székhely: 1055 Budapest, Markó utca 29-31. 

számlaszám: 10032000-00282833-00000000 

adószám: 15329822-2-41 

statisztikai számjel: 15329822-8542-312-01 

intézményi azonosító: FI 82314 

 

mint képző intézmény (a továbbiakban: Egyetem), 

 

másrészről:  

név:  

születési név:  

állandó lakcím:  

értesítési cím:   

születési hely és idő:  

anyja születési neve:  

adóazonosító jel:  

telefonszám:  

állampolgárság:  

e-mail cím:  

NEPTUN kód:  

kar megnevezése:  

képzés megnevezése: részismereti képzés 

képzés megkezdésének jogcíme: felvétel 

képzés megkezdésének éve:  

határozat száma:  

képzés munkarendje:  

képzés helye:  

képzés nyelve:  

a képzés időtartama: 

a képzés kezdésének 

időpontja: 

a képzés befejezésének 

időpontja: 

 

 

 

finanszírozási forma: önköltséges 

 

                                                 
288 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
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mint a részismereti képzésben résztvevő (a továbbiakban: Hallgató), 

 

között a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) alapján, 

alulírott helyen és napon az alább meghatározott feltételekkel: 

 

1.A képzés célja, feltételei, jellemzői 

 

1.1.  A képzés célja a hallgatói jogviszonyban nem álló felsőfokú végzettségű személyek 

részismereti képzése hallgatói jogviszony keretében az Nftv. 40. § (2) bekezdése szerint. 

 

1.2. A hallgatói jogviszony az Egyetemre történő beiratkozással jön létre. Az Egyetem köteles 

biztosítani, hogy a Hallgató megismerje az Egyetem szabályzatait (Tanulmányi és 

vizsgaszabályzat, Hallgatói térítési és juttatási szabályzat, Fegyelmi és kártérítési 

szabályzat, tűzrendészeti előírások, stb.). A Hallgató a képzés során köteles az Egyetem 

szabályzatait megismerni és azok rá vonatkozó részeit maradéktalanul betartani. A 

Hallgató a képzés során az Egyetem által megszabott határidőket köteles betartani, 

illetőleg a határidő elmulasztásával járó jogkövetkezményeket viselni. 

 

1.3. Egyetem jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Hallgató részére a részismereti 

tanulmányokkal érintett tantárgyi tematikában meghatározott célkitűzéseknek, valamint 

a egyetemi szabályzatoknak megfelelően képzést nyújt, figyelembe véve a részismereti 

képzés sajátos képzési rendjét. Az Egyetem vállalja továbbá, hogy a képzéshez szükséges 

személyi és tárgyi feltételeket a 2. pontban meghatározott díjak befizetése ellenében 

biztosítja. 

 

1.4. Hallgató a fent meghatározott önköltséges képzésben vesz részt az ott meghatározott 

képzési szinten, munkarendben és képzési helyen az Egyetem által biztosított 

épületekben, az órarend szerint. 

 

1.5. Az elvégzett kurzus, tantárgyi blokk teljesítése a felsőfokú tanulmányokba a kreditátvitel 

szabályai szerint beszámítható. A Hallgató tudomásul veszi, hogy részismereti 

tanulmányainak befejezésével fokozatot, szakképzettséget, szakképesítést nem szerez. 

Az Egyetem a tanulmányi teljesítményről kizárólag igazolást köteles kiállítani, illetve a 

jogszabályokban meghatározott nyilvántartás(ok)at köteles vezetni. 

 

1.6. A részismeretek megszerzésére irányuló képzés időtartama a két félévet nem haladhatja 

meg. 

 

1.7. Felek rögzítik, hogy Hallgató a képzésben 20………. . év ………………… hónap … . napjától 

vehet részt. 

 

1.8. A Hallgató teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módját (számonkérés módját) a 

Budapesti Gazdasági Egyetem Hallgatói Követelményrendszere Tanulmányi és 

vizsgaszabályzata (a továbbiakban: TVSZ) tartalmazza. Hallgató kijelenti, hogy a képzés 

tanulmányi és vizsgakövetelményeit teljes körűen ismeri, és tudomással bír arról, hogy 

azok a részismereti képzés sajátos feltételeire tekintettel eltéréssel alkalmazhatók. 
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2. A képzésben való részvétel feltételei és a képzés díja 

 

2.1. A Hallgató részismereti tanulmányai ideje alatt a részismereti képzése körén kívül más 

hallgatói jogviszonyt nem létesíthet. 

 

2.2. Hallgató a képzésben való részvétele során önköltséget és az egyéb szolgáltatásokért 

térítési díjakat köteles fizetni az Egyetem részére. A Hallgató vállalja, a Budapesti 

Gazdasági Egyetem Hallgatói térítési és juttatási szabályzat (a továbbiakban: HTJSZ) 3/b. 

sz. mellékletében nevesített, a képzésével összefüggő díjakat, a jelen szerződés 2.4. 

pontja és annak mellékletét képező hallgatói nyilatkozat szerint, a karon meghatározott 

határidőig megfizeti. 

 

2.3. Hallgató kijelenti, hogy az önköltséget teljes egészében maga fizeti meg. 

 

2.4. A részismereti tanulmányok egyszeri jelentkezési díja 4. 900 Ft, azaz (betűvel) 

……………………………..……………… forint, amely a Hallgató választása szerint tantárgyanként 

vagy tantárgyi blokkok szerint megállapított önköltséggel egészül ki. A Hallgató a 

jelentkezési laphoz mellékelt formanyomtatványon nyilatkozik részismereti képzése 

struktúrájáról, amely alapján az illetékes Tanulmányi Bizottság határozatában 

megállapítja az önköltség pontos összegét.  

 

Az önköltség egyedileg megállapított pontos összege: 

 

201../201... tanév első félév: …………………………………………………… forint 

 

201../201… tanév második félév: ……………………………………………… forint 

 

2.5. Hallgató vállalja, hogy minden félévben a HTJSZ vonatkozó rendelkezése szerinti 

határidőig igazolja, hogy az önköltség összegét készpénz-átutalási megbízással, 

átutalással, elektronikus banki (VPOS) átutalással vagy DH engedményezéssel megtéríti, 

ennek igazolásaként az eredeti befizetési bizonylatot a Hallgatói Szolgáltatási Osztályon 

bemutatja, vagy egyéb hitelt érdemlő módon igazolja. 

 

2.6. Felek megállapodnak abban, hogy az önköltség befizetésének igazolása a 

beiratkozás/bejelentkezés érvényességének feltételét képezi. Amennyiben a Hallgató a 

határidőig az önköltség-fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, és a befizetésre 

fizetési haladékot nem kapott, nem iratkozhat be, azaz hallgatói jogviszonyt nem 

létesíthet/az adott félévre nem jelentkezhet be, továbbá hallgatói jogviszonyát – fizetési 

hátralék miatt – a rektor a Hallgató eredménytelen felszólítása és szociális helyzetének 

vizsgálata után megszüntetheti.  

 

2.7. Hallgató tudomásul veszi, hogy részismereti képzése keretében önköltség fizetési 

kedvezményben nem részesülhet. 

 

2.8. Felek megállapodnak abban, hogy a befizetett önköltséget, illetve egyéb díjakat – a téves 

díjmegállapítás, illetve a téves befizetés, esetét kivéve – Hallgató nem követelheti vissza. 
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2.9. Hallgató a jelen szerződés szerint megfizetett önköltség alapján, a részismereti képzés 

korlátaira tekintettel jogosult az Nftv-ben meghatározott szolgáltatások igénybevételére, 

ugyanakkor a Hallgató köteles az Nftv-ben meghatározott szolgáltatásokért a HTJSZ-ben 

meghatározott térítési díjat fizetni. 

 

2.10. Hallgató hallgatói jogviszonyának bármely okból bekövetkező megszűnése nem jelenti 

az önköltség és egyéb más, a hallgatói jogviszony alatt létrejött fizetési 

kötelezettségeinek teljesítése alóli mentesülést. A hallgatói jogviszonnyal már nem 

rendelkezők esetén az Egyetem kezdeményezi az elmaradt tartozások behajtását. 

 

2.11. Téves díjmegállapítás miatt a Hallgató – a díjfizetési kötelezettség megállapításától 

számított 15 napon belül – fellebbezéssel élhet a kar dékánjánál. A fellebbezést a kar 

dékánja 8 munkanapon belül bírálja el. A téves befizetés esetén a Hallgató írásban kérheti 

a befizetett összeg visszautalását név, NEPTUN kód, bankszámlaszám megadásával és a 

befizetést igazoló dokumentum csatolásával.  

 

3. Egyéb rendelkezések 

 

3.1. Felek a szerződést határozott időre, de legfeljebb két félévre kötik. A szerződés hatályának 

kezdő időpontja a felek általi aláírás napja. A szerződés hatálya a két félév elteltével 

megszűnik. 

 

3.2. Amennyiben Egyetem a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit megszegi és 

ezzel a Hallgatónak kárt okoz, a Hallgató a szerződést egyoldalúan felmondhatja, és a 

bekövetkezett érdeksérelemmel arányos kártérítést követelhet. 

 

3.3. Amennyiben a Hallgató a szerződést egyoldalúan kívánja felmondani, úgy ezt írásban 

köteles bejelenteni az Egyetemnek. Ebben az esetben az önköltség – a felmondás 

bejelentésének félévét követő félévre vonatkozó arányos részének – visszafizetésére 

legkésőbb a félév megkezdését követő második hét végéig van lehetőség. 

 

3.4. Felek megállapodnak abban, hogy az Egyetem abban az esetben mondhatja fel 

egyoldalúan a szerződést, amennyiben a Hallgatót fegyelmi vagy tanulmányi okokból a 

hatályos egyetemii szabályzatok alapján elbocsátja, vagy a Hallgató egyéb, jelen 

szerződésben foglalt kötelezettségeit lényegesen megszegi. 

 

3.5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 

évi CCIV. törvény, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV.9.) Korm. rendelet, 289a 

felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 

térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet, valamint a HTJSZ és a TVSZ 

rendelkezései irányadóak. Felek ezúton kijelentik, hogy amennyiben a képzésre 

vonatkozó jogszabályok, egyetemi szabályzatok a szerződés időtartama alatt – jelen 

szerződést érintően – megváltoznak, úgy a változásoknak megfelelően e szerződést 

módosítottnak tekintik. 

                                                 
289 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
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3.6. Jelen szerződés négy, egymással mindenben megegyező példányban készült. 

 

Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

jóváhagyólag írták alá. 

 

Kelt: ………………………………………………………, 20…….. . év ……………………………….. hónap ………. . napján. 

 

 

Egyetem 

 

 

Hallgató 

 

Melléklet: 

(1) Nyilatkozat számla ellenében történő önköltség/költségtérítési díj/felnőttképzés képzési 

díjának kiegyenlítéséhez 

(2) A hallgató nyilatkozata a részismereti képzés struktúrájáról 
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6/h. számú melléklet 

Study Contract 

 

STUDY CONTRACT 

 

 

concluded by and between 

name: Budapest Business School 

registered seat: 1055 Budapest, Markó utca 29-31. 

account number: 10032000-00282833-00000000 

tax number: 15329822-2-41 

statistical code: 15329822-8542-312-01 

institution id: FI 82314 

 

as educational institution (hereinafter: BBS) 

 

and:  

name:  

name at birth:  

permanent address:  

postal address:   

place and date of birth:  

mother’s name at birth:  

tax identification code:  

telephone number:  

citizenship:  

e-mail address:  

NEPTUN code:  

College:  

study programme:  

study programme title290:  

starting year:  

admission resolution number:  

tuition level:  

status (full time/part time):  

location of the tuition (address of 

the College): 

 

language of the tuition:  

tuition period:  

type of financing: self financing 

 

as the party taking part in education (hereinafter: Student), 

 

                                                 
290 admission/transfer/reclassification 
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 pursuant to the provisions of Act CCIV of 2011 on Higher Education (hereinafter: Higher Education 

Act), at the place and on the day, under the terms and conditions indicated below:  

 

1. Purpose, Conditions and Features of Education 

 

1.1. The student status is established with the enrolment at BBS. BBS must ensure that the 

Student is aware of its Regulations (Study and Exam Regulation, Regulation on Student 

Fees and Benefits, Regulation on Disciplinary Matters and Compensation, Fire Safety 

Regulations, etc.) In the course of the studies the Student must be aware of the 

Regulations of BBS and fully comply with their provisions applicable to them. In the 

course of the studies the Student must comply with the deadlines set by BBS and bear 

the consequences of missing the deadline. 

 

1.2. By signing this contract BBS undertakes to provide education for the Student in line with 

the study and output requirements of the study programme, in the case of higher 

vocational education with the professional and exam requirements and the applicable 

legal regulations as well as with BBS regulations and to put in place the personal and 

physical conditions of the study in exchange for the payment of the full tuition fee 

specified in section 2. 

 

1.3. The student takes part in the full tuition paid studies indicated above at the level and 

location of tuition and in the schedule according to the timetable, in the buildings 

provided by BBS.  

 

1.4. Title of the degree levels and vocational education (bachelor, master), vocational training 

(specialised further training), vocational education (higher vocational training), available 

as a result of the studies: 

bachelor and ………………………………………………………………………………………… vocational 

qualifications/ 

master and ………………………………………………………………………………………… vocational 

qualifications/ 

…………………………………………………………………………………………………………………….. vocational 

qualifications/ 

…………………………………………………………………………………………………………………….. vocational 

training. 

 

1.5. Duration of training defined in the training and output requirements (bachelor, master, 

specialised further training) and professional and exam requirements (higher vocational 

training): ………… semesters. 

 

1.6. The Parties declare that the Student may take part in the training from ... day ............. 

month  20... year. 

 

1.7. The method of control and evaluation of the Student’s performance (method of control) 

is described in BBS Student Requirements, Study and Exam Regulations (hereinafter: SER). 

The Student declares being fully aware of the study and exam requirements of the 

training. 
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2. Conditions of Participation in the Training and the Tuition Fee 

 

2.1. The Student must pay BBS the full tuition fee and the fees of other services while taking 

part in the training. The Student agrees to pay, based on the declaration made in section 

2.2., the full tuition fee i.e., consideration for the training defined in section 2.5., pursuant 

to the respective provisions of BBS Regulation on Student Fees and Benefits (hereinafter: 

RSFB) by the deadline specified by the college. 

 

2.2. The Student declares being the payer of the tuition fee. 

 

2.3. If another natural person or legal entity agrees to pay the total amount or part of the 

tuition fee payable by the Student on behalf of, or jointly with, the student, then the 

Student must present the respective declaration of intent to BBS by not later than 15 days 

prior to enrolment /registration. In that case, the natural person or legal entity signing 

the declaration of intent must transfer the respective amount of the tuition fee into the 

bank account of BBS based on an invoice issued by BBS. 

 

2.4. The Student accepts that the total tuition fee of the training for the academic year of 

……………/…………… is the amount published in the Higher Education Admission 

Information in the year of establishing the student status: HUF ……………………….…… 

/semester, i.e., (in words) ……………………………..……………… forints/semester. Having regard 

to the discount from the full tuition fee available for the student and the form of cost 

bearing, the amount payable as tuition fee for the academic year of ……………/…………… is 

HUF ……………………….…… /semester, i.e. (in words) ……………………………..……………… 

HUF/semester. 

 

In the second and subsequent academic years, the full tuition fee cannot be higher than 

the full tuition fee established for the first academic year increased by the consumer 

price index of the previous year, published by the Central Statistical Office. The tuition 

fee payable by the Student may also be lower after the application of the discounts. The 

total tuition fee cannot be modified unilaterally while the student status established in 

view of the training prevails. 

 

2.5. The Student agrees to certify in each semester, in compliance with the respective 

provisions of RSFB, by the deadline specified by the college that the full tuition fee or, if 

the Student is entitled to instalment payment, a portion thereof will be paid by a cash 

transfer, a bank transfer, electronic bank transfer (VPOS) or DH assignment, providing 

that he is not exempt from the payment of the tuition fee, and to certify the payment by 

presenting the original payment voucher to the Studies and Administration Office, or to 

certify it in some other way acceptable as proof. 

 

2.6. The Parties agree that certification of the payment of the tuition fee shall be a prerequisite 

of the validity of enrolment/registration. If, with the exception of the provisions of Section 

2.8. the Student does not fulfil the tuition fee payment obligation by the deadline and 

has not been granted permission for deferred payment, the Student cannot enrol, i.e., 

cannot establish a student status/cannot register for the specific semester and the rector 
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may also terminate the student status due to payment arrears following the failure of an 

order to make the payment and the assessment of the Student’s social situation.  

 

2.7. The Student declares being aware of the legal regulations governing his student status 

and the BBS regulations and that he understands that in case the conditions specified in 

RSFB prevail, then BBS may approve a discount from the payment in a manner described 

therein for the specific semester or in view of his social conditions or upon request due 

to reasons associated with studies. 

 

2.8. The Student must credibly certify all data required for the eligibility for discount described 

in Section 2.6. and 2.7. to BBS by the deadline specified in the legal regulations and in 

RSFB. The Student also must report in writing any change taking place in his data to the 

Studies and Administration Office immediately, but not later than within 5 working days. 

 

2.9. The Parties agree that the Student cannot reclaim the paid tuition fee or any other fees 

in any case other than erroneous fee establishment, erroneous payment. 

 

2.10. The Student may use the services specified in the Higher Education Act based on the 

tuition fee paid pursuant to this Contract, yet the Student must also pay a fee for, at the 

rate specified in RSFB, for the services specified in the Higher Education Act. 

 

2.11. The termination of the Student’s student status due to any reason does not represent 

exemption from the payment of the tuition fee or any other payments to be made during 

the effective student status. BBS will initiate the collection of outstanding debts from 

students no longer having a student status. 

 

2.12. The Student may appeal against any wrongly established fee to the College dean within 

15 days from the establishment of the fee payment obligation. The College dean assesses 

the appeal within 8 working days. In case of erroneous payment, the Student may request 

in writing the refund of the payment by specifying his name, bank account number and 

by attaching the document proving the payment.  

 

3. Other provisions 

 

3.1. The Parties enter into this contract for a specific period, i.e., the total period of the 

training. This contract enters into force on the date when it is signed by the parties. The 

effect of the contract shall cease when the specific training is completed. 

 

3.2. If BBS violates an obligation specified in this Contract and thereby significantly infringes 

the interests of the Student or the Committed Payer, then the Student or the Committed 

Payer may unilaterally terminate the Contract and claim compensation, proportionate to 

the actual infringement of interest. 

 

3.3. If the Student or the Committed Payer intends to unilaterally terminate the Contract, then 

they must report it to BBS in writing. In that case, the tuition fee (its pro rata amount 

relating to the semester that follows the semester in which the termination is reported) 
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may be refunded by not later than the end of the second week from the start of the 

semester. 

 

3.4. The Parties agree that BBS may unilaterally terminate the Contract if the Student is 

dismissed for disciplinary or study reasons in compliance with the effective BBS 

regulations or if the Student significantly violates any other obligation specified in this 

Contract. 

 

3.5. With regard to any issue not regulated in this Contract, the provisions of Act CCIV of 2011 

on Higher Education, Government Decree 51/2007. (III. 26.) on the benefits of, and certain 

fees payable by, students taking part in higher education and the provisions of RSFB and 

SER must be applied. The Parties hereby declare that if the legal regulations applicable 

to the training or BBS regulations change during the effective term of this Contract and 

have an impact on this Contract, then they shall consider this Contract modified in line 

with the changes. 

 

3.6. This Contract has been prepared in four fully identical copies. 

 

The Parties have read and interpreted this Contract and then signed it approvingly as a document 

fully reflecting their will and intentions. 

 

Date: ............. day ............. month 20... year 

 

Budapest Business School Student 

  

Committed payer291* 

 

                                                 
291 To be signed only if the full tuition fee or part of it is paid by another natural person or legal entity. For legal entities, an official 

signature is required. 



 

 144 

6/i. számú melléklet 

 

A Budapesti Gazdasági Egyetem költségtérítéses/önköltséges képzési formában hallgatói 

jogviszonnyal rendelkezőkkel megkötött 

 

KÉPZÉSI/HALLGATÓI KÉPZÉSI/FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

amely létrejött egyrészről: 

 

név: Budapesti Gazdasági Egyetem 

székhely: 1055 Budapest, Markó utca 29-31. 

számlaszám: 10032000-00282833-00000000 

adószám: 15329822-2-41 

statisztikai számjel: 15329822-8542-312-01 

intézményi azonosító: FI 82314 

 

mint képző intézmény, (a továbbiakban: Egyetem) 

 

másrészről: 

 

név:  

születési név:  

állandó lakcím:  

értesítési cím:   

születési hely és idő:  

anyja születési neve:  

adóazonosító jel:  

telefonszám:  

állampolgárság:  

e-mail cím:  

NEPTUN kód:  

szak/specializáció:  

a képzés munkarendje292: nappali esti levelező távoktatás 

a képzési szintje293: felsőfokú szakképzés/ 

felsőoktatási szakképzés 
alapképzés mesterképzés 

 

mint a képzésben/felnőttképzésben résztvevő (a továbbiakban: Hallgató)  

 

között a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény294, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló 

2011. évi CCIV. törvény295 (a továbbiakban: Nftv.) alapján megkötött képzési/hallgatói 

képzési/felnőttképzési szerződés módosítása tárgyában alábbiak szerint: 

 

                                                 
292 A megfelelő rész aláhúzandó. 
293 A megfelelő rész aláhúzandó. 
294 Tanulmányaikat a 2012/2013. tanév előtt megkezdők esetében 
295 Tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben és ezt követően megkezdők esetében. 



 

 145 

1. Hallgató kijelenti, hogy hátralévő tanulmányi idejének egészére vonatkozóan a kreditarányosan 

meghatározott költségtérítés/önköltség fizetését választotta, kérelmét a Tanulmányi Bizottság 

engedélyezte. 

 

2. A korábban megkötött szerződés vonatkozó pontjának helyébe az alábbi megállapodás lép: 

 

A költségtérítés/önköltség összegének kiszámítása az alábbi táblázat szerint történik 

 

Felvett kreditek száma 
Az aktuális tanév költségtérítésére 

megállapított díj %-a 

1  -6 45% 

7 - 10 55% 

11 - 14 65% 

15 - 18 75% 

19 - 22 85% 

23 - 26 95% 

27 - 33 100% 

34 - 37 105% 

38 és annál több 115% 

 

  A számítás alapjául szolgáló összeg mértéke megegyezik az aktuális év 

képzésenként/szakonként/nappali, esti, levelező és távoktatás munkarendben 

meghatározott, az aktuális „Felvételi tájékoztató” c. kiadványban megjelent és a BGE 

honlapján közzétett összegével.  

 

 A kreditsávokhoz rendelt költségtérítés/önköltség mértéke az adott 

képzésen/szakon/munkarendben aktuális tanévben aktív félévet felvett hallgatóra 

egységesen érvényes (független a felvétel évétől). 

 

 A kreditarányos költségtérítést/önköltséget fizető hallgatók a regisztrációs héten a 

beiratkozás/bejelentkezés előtt az aktuális évben előírt költségtérítés/önköltség 45%-át 

kötelesek befizetni. A ténylegesen fizetendő összeg fennmaradó részét a kurzusok 

felvétele után a regisztrációs hetet követően (legkésőbb október 20-ig, illetve március 20-

ig) – kell megfizetni” 

 

3 A módosítás a 20..…/20….-es tanévtől lép hatálya és a képzés befejezéséig tart. 

 

4. Felek rögzítik, hogy a megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan 

tartalommal hatályban maradnak.. 

 

4. Jelen szerződés kettő, egymással mindenben megegyező példányban készült. 

 

Felek a jelen szerződést elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag 

írták alá. 

 

 

Kelt: Budapest, 20……. 
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Egyetem 

 

Hallgató 
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7. számú melléklet 

 

A szociális támogatások igényléséhez és a kollégiumi jelentkezéshez szükséges 

nyomtatványok és tájékoztatók 

 

 

7/a. számú melléklet296 

 

  

                                                 
296 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 



 

 148 

7/b. számú melléklet297 

 

 

 

                                                 
297 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
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7/c. számú melléklet 

 

Egységes szempontrendszer a kollégiumi felvételi és a szociális támogatások elbírálásához298 299 

 

 

Értékelési szempont 

Rendszeres 

szociális 

támogatás 

értékelési pont 

rendszere  

Kollégiumi felvétel 

értékelési pont rendszere 

I. évfolyam 
Felsőbb 

évfolyam 

1. Egy főre jutó nettó havi átlag jövedelem 40 40 40 

2. Speciális igazolások alapján adható 52 52 52 

3. Lakhely távolság 8 8 8 

4. Tanulmányi eredmény/felvételi pontszám - 60 60 

5. Tudományos, szakmai tevékenység 

eredmény 

- - 20 

6. Közéleti, közösségi tevékenység - - 20 

Összesen  100 160 200 

7. Büntetés, fegyelmi vétségek - - -35 

 

A szakkollégista hallgatók kollégiumi felvételi pontszámítását a Szakkollégiumi Szervezeti és 

Működési Szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza. 

 

 

1. Egy főre jutó nettó havi átlag jövedelem 

 

Az egy hónapra számított egy főre jutó nettó átlagkereset és a segélyek figyelembevételével 

határozandó meg. 

 

LEGFELJEBB 40 PONT 

 

                                                 
298 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

szeptember 1. napjától. 
299 A módosítást a Szenátus 2017. június 28-i ülésén a 2016/2017. tanévi (VI. 28.) 96. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2017. 

június 29. napjától. 

Jövedelmi sáv alja (Ft) Jövedelmi sáv teteje (Ft) Pontszám 

0 25000 40 * 

25001 26600 39 

26601 28200 38 

28201 29800 37 

29801 31400 36 

31401 33000 35 

33001 34600 34 

34601 36200 33 

36201 37800 32 

37801 39400 31 

39401 41000 30 
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* -25 000 

forint 

alatti egy 

főre eső 

jövedelem esetén, amennyiben nem hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű a 

hallgató környezettanulmány szükséges. (7/d melléklet) 

 

2. Speciális helyzetre vonatkozó igazolások 

 

A kérelmező által jelzett speciális, igazolásokkal alátámasztott indokok, egyéb kiegészítések.  

A pontozáskor azonos indokkal mindig csak a legmagasabb adható pontszám vehető figyelembe, 

így ponthalmozódás nem lehetséges. 

 

LEGFELJEBB 52 PONT 

 

A pontok odaítélhetők a következő indokok alapján: 

 hátrányos helyzetű 10 pont 

 halmozottan hátrányos helyzet 15 pont 

 egy háztartásban eltartottak száma 3 pont/fő 

(maximum 5 fő) (eltartott ) 

41001 42600 29 

42601 44200 28 

44201 45800 27 

45801 47400 26 

47401 49000 25 

49001 50600 24 

50601 52200 23 

52201 53800 22 

53801 55400 21 

55401 57000 20 

57001 58600 19 

58601 60200 18 

60201 61800 17 

61801 63400 16 

63401 65000 15 

65001 66600 14 

66601 68200 13 

68201 69800 12 

69801 71400 11 

71401 73000 10 

73001 74600 9 

74601 76200 8 

76201 77800 7 

77801 79400 6 

79401 81000 5 

81001 82600 4 

82601 84200 3 

84201 85800 2 

85801 87500 1 

87500  0 
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 munkanélküli eltartó 7 pont/fő 

 munkanélküli (egy háztartásban élő) 4 pont/fő 

 nem regisztrált munkanélküli 0 pont 

 nyugdíjas 3 pont/fő 

 elvált vagy egyedülálló szülő 8 pont 

 árva 30 pont 

 félárva 18 pont 

 önfenntartó hallgató 7 pont 

 fogyatékos vagy gyógyszerköltséggel nem járó tartós, súlyos beteg   

   hallgató esetén 7 pont 

 családtag esetén 4 pont/fő 

 gyermeket nevelő hallgató (gyermekenként) 10 pont/fő 

 

Tartós orvosi kezelés alatt álló családtag (közös háztartásban élők), esetén tételes orvosi 

igazolás vagy kórházi zárójelentés szükséges a havi szinten felmerülő állandó 

gyógyszerköltségről. 

 

Összeg (Ft) Pontszám 

0 –   2500 0 

2501 –   5000 1 

5001 –   7500 2 

7501 – 10000 3 

10001 – 12500 4 

12501 – 15000 5 

15001 – 17500 6 

17501 – 20000 7 

20001 8 

 

Rokkantnyugdíjas (személyenként):  

 

Új rokkantsági besorolás alapján Régi rokkantsági besorolás alapján 

100 % - 79 % rokkant 12 pont 67% felett 12 pont 

  78 % - 50 % rokkant   6 pont 66% alatt   6 pont 

  49 % - 25 % rokkant   4 pont 

 

 

3. A hallgató lakóhelye és a képzési hely közötti távolság 

 

LEGFELJEBB 8 PONT300 301 

 

Távolság Pontszám 

meghaldja a 200 km-t 8 pont 

                                                 
300 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
301 A módosítást a Szenátus 2017. június 28-i ülésén a 2016/2017. tanévi (VI. 28.) 96. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2017. 

június 29. napjától. 
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175 - 200 km között 7 pont 

150 - 174  km között 6 pont 

125 - 149 km között 5 pont 

100 - 124 km között 4 pont 

75 - 99  km között 3 pont 

50 - 74  km között 2 pont 

1 - 49  km között 1 pont 

Képzési helyen élő 0 pont 

 

 

4.Tanulmányi eredmény 

 

LEGFELJEBB 60 PONT 

 

Csak kollégiumi felvételi kérelemnél a nem első évfolyamos hallgatók esetén az előző félévek 

tanulmányi eredményeinek az átlaga alapján kerül meghatározásra. Az pontszám meghatározása 

az előző lezárt két félév korrigált kreditindex átlaga alapján történik, míg az első évfolyamos 

hallgatók esetén a felvételi pontszám alapján. Mesterképzés esetén a felvételi pontszámot öttel 

kell megszorozni. 

 

 

Kollégiumi tanulmányi pontok meghatározása302 

 

Felvételi pontszám (első évf. 

hallgatók esetén) 

Tanulmányi eredmény (felsőbb 

évf. hallgatók esetén) 

Kollégiumi tanulmányi 

pontszám 

474 – és ettől több 4,85 – és ettől jobb 60 

467 – 473 4,79 – 4,84 59 

460 – 466 4,73 – 4,78 58 

453 - 459 4,67 – 4,72 57 

446 – 452 4,61 – 4,66 56 

439 – 445 4,55 – 4,60 55 

432 – 438 4,49 – 4,54 54 

426 – 431 4,43 – 4,48  53 

420 – 425 4,37 – 4,42  52 

414 – 419 4,31 – 4,36 51 

408 – 413 4,25 – 4,30 50 

402 – 407 4,19 – 4,24  49 

396 – 401 4,13 – 4,18 48 

390 - 395 4,07 – 4,12 47 

384 – 389 4,01 – 4,06 46 

379 - 383 3,95 – 4,00 45 

372 – 378 3,89 – 3,94 44 

368 – 371 3,83 – 3,88 43 

364 – 367 3,77 – 3,82 42 

                                                 
302 A módosítást a Szenátus 2017. június 28-i ülésén a 2016/2017. tanévi (VI. 28.) 96. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2017. 

június 29. napjától. 
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360 – 363 3,71 – 3,76 41 

356 – 359 3,65 – 3,70 40 

352 - 355 3,59 – 3,64 39 

348 – 351 3,53 – 3,58 38 

344 – 347 3,47 – 3,52 37 

340 – 343 3,41 – 3,46 36 

336 – 339 3,35 – 3,40 35 

332 – 335 3,29 – 3,34 34 

328 – 331 3,23 – 3,28 33 

324 – 327 3,17 – 3,22 32 

320 – 323 3,11 – 3,16 31 

316 – 319 3,05 – 3,10 30 

312 - 315 2,99 – 3,04 29 

308 – 311 2,93 – 2,98 28 

304 – 307 2,87 – 2,92 27 

300 – 303 2,81 – 2,86 26 

296 – 299 2,75 – 2,80 25 

292 – 295 2,69 – 2,74 24 

288 – 291 2,63 – 2,68  23 

284 – 287 2,57 – 2,62 22 

280 – 283 2,51 – 2,56  21 

276 – 279 2,45 – 2,50 20 

272 – 275 2,39 – 2,44  19 

268 – 271 2,33 – 2,38 18 

264 – 267 2,27 – 2,32  17 

260 – 263 2,21 – 2,26 16 

256 – 259 2,15 – 2,20  15 

252 – 255 2,09 – 2,14 14 

248 – 251 2,03 – 2,08 13 

244 – 247 1,97 – 2,02 12 

240 – 243 1,91 – 1,96 11 

 -1,90 0 

 

 

5. Egyéb tudományos és szakmai tevékenység 

LEGFELJEBB 20 PONT.  

 

TEVÉKENYSÉG PONTSZÁM 

Részvétel intézményi TDK-n 3 pont 

Részvétel országos/ TDK-n 7 pont 

Helyezés intézményi TDK-n 5 pont 

Helyezés (I-III.) országos/ TDK-n 10 pont 

Nívódíj 5 pont 

Kutatási tevékenység 5 pont 

Publikációk 10 pont 

Szakmai tanulmányi versenyek 5 pont 
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6. A Közösségi-közéleti és sport tevékenység303 

 

LEGFELJEBB 20 PONT 

 

TEVÉKENYSÉG PONTSZÁM 

Hallgatói szervezetben való tevékenység  

- aktív 10 

- kiváló, kiemelkedő 15 

Intézményben/intézményért folytatott tevékenység  

- tömegsport jellegű 2 

- versenyeken való szereplés 4 

- versenyeken (nem házi) elért eredmény I-III. hely 6 

Egyéb közösségi tevékenység 15 

Sporttevékenység egyesületben 6 

 

 

 

7. Büntetés, fegyelmi vétségért (max. -35 pont) 

 

MEGNEVEZÉS Levonandó pont 

  

Írásbeli figyelmeztetés -10 

Megrovás -20 

Szigorú megrovás -30 

Kizárás a kollégiumból  -35 

 

 

                                                 
303 A módosítást a Szenátus 2017. június 28-i ülésén a 2016/2017. tanévi (VI. 28.) 96. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2017. 

június 29. napjától. 
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7/d. számú melléklet 

 

Csatolandó dokumentumok a rendszeres szociális pályázathoz  

és a kollégiumi felvételi kérelemhez 

 

Az alábbiakban felsorolt dokumentumokat a kar dékánja által meghatározott helyen kell leadni, 

amely 5 évig archiválásra kerül. 

 

 Kötelezően csatolandó dokumentumok:304 

o 25 000 forint alatti egy főre jutó jövedelem esetén, amennyiben nem hátrányos 

helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű, vagy nem részesül gyermekvédelmi 

kedvezményben/támogatásban a hallgató, környezettanulmány szükséges305. 

o 3 hónapnál nem régebbi eredeti önkormányzat/járási hivatal által kiállított 

igazolás szükséges az egy lakcímre bejelentettektől. Amennyiben az igazoláson 

nem szerepelnek tételesen a bejelentett személyek nevei, a családtagok 

lakcímkártyáinak másolata is szükséges.306 

 Amennyiben az önkormányzati igazoláson bejelentettként szerepel olyan 

lakó, aki nem él a valóságban velük egy háztartásban, közjegyző előtt a 

pályázó által tett nyilatkozat eredeti példánya szükséges 

 Amennyiben bármely családtag külföldön tartózkodik, és a pályázó 

szociális helyzetére nincs hatással, szintén közjegyző előtt a pályázó által 

tett nyilatkozat eredeti példánya szükséges. 

o Az önkormányzati igazoláson szereplő minden 16 éven felüli családtagról (a 

pályázóról és a 16 év feletti eltartottakról is) eredeti NAV jövedelemigazolás az 

igénylést megelőző utolsó lezárt adóévről.307 

 Vállalkozó és őstermelő esetén, ha a havi bevétel nem érte el a nettó 

minimálbér összegét, úgy a mindenkori nettó minimálbérrel kell 

számolni.308 

 Alkalmazott esetén az NAV jövedelemigazolás mellé a pályázat beadását 

megelőző 3 havi nettó átlagjövedelméről kiállított eredeti kereseti 

kimutatás is szükséges. 

 Amennyiben jövedelme változott az NAV jövedelemigazoláshoz képest, 

az előző év nettó jövedelméről kiállított eredeti kereseti kimutatás is 

szükséges, illetve a munkáltató által kiállított igazolás a változás kezdetéről 

és a változás okáról.  

o Az önkormányzati igazoláson szereplő tanulói jogviszonnyal még nem rendelkező 

egy háztartásban élő személyről születési anyakönyvi kivonat, minden nappali 

munkarendű tanulói jogviszonnyal rendelkező testvérről eredeti tanulói 

                                                 
304 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
305 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
306 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
307A módosítást a Szenátus 2015. február 13-i ülésén a 2014/2015. tanévi (II. 13.) 69. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

február 14. napjától. 
308 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
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jogviszony igazolás, felsőoktatásban tanulókról eredeti, az adott félévre 

vonatkozó nappali munkarendű aktív hallgatói jogviszony igazolása szükséges 

o Családi pótlékra jogosult családtag esetén a megyei kormányhivatal által kiadott 

igazolás fénymásolata szükséges az aktuális évről vagy 3 hónapnál nem régebbi 

bankszámlakivonat.309 

o Munkanélküli családtag esetén az eredeti NAV jövedelemigazolás mellé szükséges 

2 hónapnál nem régebbi eredeti, a Munkaügyi Központ vagy az önkormányzat 

által kiadott igazolás a regisztrált/nem regisztrált munkanélküliségről, valamint az 

álláskeresési járadék összegéről. Amennyiben a családtag álláskeresési járadékra 

már nem jogosult, akkor szükséges eredeti önkormányzat/járási hivatal által 

kiállított igazolás a szociális ellátás havi összegéről, vagy arról, hogy igénylés nem 

történt.310 

o Nyugdíjas családtag esetén 311az eredeti NAV jövedelemigazolás mellé a nyugdíjas 

igazolvány (nyugdíjas törzslap) és egy 3 hónapnál nem régebbi kifizetési szelvény 

másolata, vagy az ellátás folyósításáról a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által 

kiállított az aktuális évre vonatkozó éves kimutatás vagy az312 3 hónapnál nem 

régebbi bankszámlakivonat szükséges; 

o Rokkantnyugdíjas családtag esetén az eredeti NAV jövedelemigazolás mellé a 

megyei kormányhivatal rehabilitációs szerve/Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 

Hivatal (NRSZH) által kiállított, a rokkantságot megállapító határozat másolata és 

a rokkantsági/rehabilitációs járadék összegének igazolása (nyugdíjas törzslap és 

kifizetési szelvény, vagy 3 hónapnál nem régebbi bankszámlakivonat, vagy a 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított, az aktuális évre vonatkozó éves 

kimutatás.)313 

o Őstermelő családtag esetén az NAV jövedelem igazolás mellé szükséges a 

legutóbbi őstermelői igazolvány és az értékesítési betétlapok fénymásolata 

aláírással hitelesítve, valamint az ebből származó jövedelem 1 hónapra eső 

kimutatása könyvelő által hitelesítve. 

o A hallgató lakcímkártyájának fénymásolata. 

o Valamely szülő elhalálozása esetén halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata. 

o Pályázó és testvérei árvaellátásáról szóló törzslap, illetve annak összegét igazoló 3 

hónapnál nem régebbi kifizetési szelvény vagy 3 hónapnál nem régebbi 

bankszámlakivonat másolata, vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított, 

az aktuális évre vonatkozó éves kimutatás, vagy árvaellátás megszűntetéséről 

szóló határozat fénymásolata. 

o Özvegy özvegyi járadékáról szóló törzslap, illetve annak összegét igazoló 3 

hónapnál nem régebbi kifizetési szelvény/bankszámlakivonat vagy a 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított az aktuális évre vonatkozó éves 

                                                 
309 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
310 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
311 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
312 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X.25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2013. 

október 25. napjától. 
313 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
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kimutatás, vagy az özvegyi járadék megszüntetéséről szóló határozat 

fénymásolata.314 

o Gyermekgondozási segély (GYES), gyermekgondozási díj (GYED), 

gyermeknevelési támogatás (GYET) folyósításának igazolása, az azt megállapító 

határozat másolati példányával vagy az átutalást igazoló bizonylattal. 

o Települési vagy járási szociális ellátás esetén (pl. foglalkoztatást helyettesítő 

járadék, ápolási díj, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT)) 

esetén az ellátásról szóló határozat, mely a pontos összeget is tartalmazza illetve 

2 hónapnál nem régebbi kifizetési szelvény/bankszámlakivonat. 

o Önfenntartó hallgató esetén csak azokat a dokumentumokat szükséges csatolni, 

amelyek a hallgatóra vonatkoznak, az alábbi fenti dokumentumok kötelezőek:315 

 2 hónapnál nem régebbi közjegyző előtt tett nyilatkozat eredeti példánya, 

 előző 3 havi 316jövedelem igazolása kimutatással (kivéve egyetemi 

juttatások) 

 Albérleti szerződés másolata vagy igazolás a kollégiumi tartózkodásról 

vagy önálló ingatlanfenntartás igazolása 2 utolsó havi, hallgató nevére 

szóló közüzemi számlával 

▪ hallgató eredeti NAV igazolása az előző adóévről 

▪ hallgató lakcímkártyájának másolata 

 Ezen túlmenően minden további dokumentumot szükséges csatolni, 

melyre a hallgató pontot kaphat 

 önfenntartó hallgató esetén a távolság meghatározásakor azt a helyet kell 

venni, ahol életvitelszerűen tartózkodik. 

o Szülők válása esetén bírósági végzés fénymásolata, és a gyermektartás összegéről 

szóló okirat fénymásolata. Amennyiben a gyermektartás összege eltér a végzésen 

szereplő összegtől, akkor az eltérésről közjegyző előtt tett nyilatkozat eredeti 

példánya szükséges. 

o Egyedülálló szülő esetén 2 hónapnál nem régebbi közjegyző előtt tett eredeti 

nyilatkozat szükséges arról, hogy a különélő szülő havonta mekkora összeggel 

járul hozzá a gyermeke(i) megélhetéséhez, valamint a külön élő szülő eredeti NAV 

jövedelemigazolása és alkalmazott esetén 3 havi kereseti kimutatása is 

szükséges.317 318 

o Hallgató a szüleitől való külön élése esetén 3 hónapnál nem régebbi, közjegyző 

előtt tett nyilatkozat szükséges arról, hogy szülei havonta mekkora összeggel 

járulnak hozzá a megélhetéséhez, valamint a szülők eredeti NAV 

jövedelemigazolása és  alkalmazott esetén 3 havi kereseti kimutatása is 

szükséges.319 

 

                                                 
314 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
315A módosítást a Szenátus 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. 

június 20. napjától. 
316 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
317 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
318 A módosítást a Szenátus 2016. június 24-i ülésén a 2015/2016. tanévi (VI.24.) 135. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2016. 

június 25. napjától. 
319 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
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 Nem kötelezően csatolandó dokumentumok:320 

o 2 hónapnál nem régebbi 2db különböző közüzemi (víz, gáz, villany) számla 

fénymásolata 

o Ha a hallgató hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, ennek igazolása. 

o A hallgató, vagy valamely családtag fogyatékosságáról szóló, szakorvos/megyei 

kormányhivatal rehabilitációs szerve/Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

(NRSZH) által kiállított igazolás fénymásolata. Az igazoláson szerepelnie kell, hogy 

a fogyatékosság várhatóan meddig áll fenn, ennek hiányában 3 évig érvényes.321 

o Az igazoláson szerepelnie kell, hogy a fogyatékosság várhatóan meddig áll fenn, 

ennek hiányában az igazolás 3 évig érvényes. Tartósan beteg hallgató vagy 

családtag (közös háztartásban élők), esetén 3 évnél nem régebbi tételes orvosi 

igazolás vagy kórházi zárójelentés szükséges, valamint 3 hónapnál nem régebbi 

gyógyszertári igazolás322 a havi szinten felmerülő állandó, közgyógyellátás 

összegével csökkentett gyógyszerköltségről. 

o A képzés helye és az állandó lakóhely közötti távolság meghatározására 

alkalmas dokumentum (pl. menetjegy. távolsági igazolás).323 

o Minden egyéb, a kérelmező szociális helyzetét nehezítő körülményről az illetékes 

hatóság által kiállított eredeti hivatalos igazolás szükséges. 

o Kollégiumi jelentkezés esetén324 kötelező: továbbá szükséges a kollégiumi 

felvételhez igazolni az előző két félévben elért átlagot a Neptunból kinyomtatott 

igazolással. 

 

Ha a szociális ösztöndíj, illetve a kollégiumi felvételi kérelem elbírálása során tisztázatlan vagy 

nem egyértelmű kérdés merül fel, akkor további dokumentumok is bekérhetők. 

 

                                                 
320 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 181. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

június 27. napjától. 
321 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
322 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
323 A módosítást a Szenátus 2015. november 6-i ülésén a 2015/2016. tanévi (XI.6.) 11. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. 

november 7. napjától. 
324 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 2013. 

október 25. napjától. 
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8. számú melléklet 

Hallgatók gyakorlati szerződése 

 

8/a. számú melléklet 

Együttműködési megállapodás gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott 

gyakorlati képzés szervezésére 

 

Együttműködési megállapodás 

gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésére 

(a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján, annak hatálya alatt az Egyetemmel 

2012. szeptember 1-je előtt hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók esetén) 

 

egyrészről: 

 

 

 

 

 

 

Budapesti Gazdasági Egyetem 

Székhely: 1055 Budapest, Markó utca 29-31. 

Adószám: 15329822-2-41 

Bankszámlaszám: 10032000-00282833 

Statisztikai számjel: 15329822-8542-312-01 

képviseletében: ……………………………….325 

Intézményi azonosítója: FI 82314 

- továbbiakban: BGE, Egyetem - 

másrészről: 

 

 

 

 

 

 

…………………. 

Székhely: ……………………………….. 

Adószám…………………….. 

Statisztikai számjel: …………………….. 

Cégjegyzékszám: ……………………… 

Képviseletében: ……………………………….. 

- továbbiakban: Foglalkoztató - 

 

 

- továbbiakban együttesen: Felek - között a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Ftv.) alapján alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint. 

 

A megállapodásban az Egyetem által vállalt kötelezettségek teljesítéséért a ………………….. Kar 

tartozik felelősséggel, a megállapodásban az Egyetemnek biztosított jogok a ………………………. Kart 

illetik meg.  

 

I. Együttműködési megállapodás tárgya, célja 

 

1. Felek közötti együttműködési megállapodás tárgya az 1. sz. mellékletben megjelölt hallgató(k) 

gyakorlati képzésének megvalósítása. 

 

Gyakorlati képzés: a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés 

részeként szervezett minden olyan oktatási forma, amely a hallgatókat valamely munkakör 

ellátásához szükséges készségek, képességek és ismeretek megszerzésére készíti fel, és amelyeket 

a hallgatók az intézményben vagy azon kívül, a munkavégzéshez hasonló feltételek között, a 

szükséges eszközökön sajátítanak el, azzal, hogy a szükséges eszközök minimumát a szakmai és 

                                                 
325 A Budapesti Gazdasági Egyetem szervezeti és működési rendjének 4. számú, az Egyetem szerződéskötési rendjéről szóló 

szabályzatában foglalt felhatalmazás alapján a megállapodás aláírására a dékán jogosult. 
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vizsgakövetelmények, a képzési és kimeneti követelmények tartalmazzák, és a képzés az ehhez 

szükséges képzési programok alapján folyik326. 

 

2. A szakmai gyakorlat célja, hogy a résztvevők az Ftv-ben elsajátított elméleti tudást gyakorlati 

ismeretekkel egészítsék ki, és képesek legyenek a tantervben, tantárgyi programokban 

meghatározott ismeretek gyakorlati alkalmazására. Foglalkoztató e cél megvalósítására az 

Egyetem hallgatói számára gyakorlati képzést szervez. A gyakorlati képzés célja továbbá, hogy az 

Egyetem a Foglalkoztató szervezet szakember utánpótlását segítse. 

 

II. A gyakorlati képzésben részt vevő hallgatók 

 

3. Foglalkoztató az 1. számú mellékletben felsorolt hallgató(k) képzési és kimeneti 

követelményekben és képzési programokban meghatározott gyakorlati képzésének 

lebonyolítására vállal kötelezettséget. 

 

III. A gyakorlati képzés időtartama 

 

4. Felek a hallgatók az alapképzési szak képzési és kimeneti követelményei által előírt ………. 

hónapos (………. órás) egybefüggő, egyedi munkahelyen szervezett szakmai gyakorlatának 

lebonyolítására vállalnak kötelezettséget.  

 

A gyakorlati képzés időtartama: 

 

kezdete befejezése napok száma327 

   

 

IV. A gyakorlati képzés helyszíne 

 

5. A gyakorlati képzés Foglalkoztató székhelyén/telephelyén328 zajlik a Foglalkoztató 

szakembereinek irányításával, melynek helyszíne: .……..………………………………………………………….. 

Foglalkoztató részlege:……………………….. 

 

V. Felek jogai és kötelezettségei 

 

6. Foglalkoztató kötelezettségei a gyakorlati képzés megszervezésével kapcsolatban: 

 

a) a hallgatók szakmai gyakorlatra történő fogadása, a szakmai gyakorlat végzéséhez a 

megfelelő gyakorlati munkahely biztosítása, a hallgatók tanulmányaiknak megfelelő 

szakterületen foglalkoztatása, a gyakorlatnak a képzési és kimeneti követelményeknek, 

valamint a tantervi követelményeknek való megfeleléséről gondoskodás; 

 

b) a szakmai gyakorlat végzéséhez a megfelelő gyakorlati munkahely biztosítása, 

 

c) szakmai (külső) konzulens kijelölése, és nevének közlése Egyetemmel, 

                                                 
326 A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 3. § a) pont 2. alpontja. 
327 A szakmai gyakorlat időtartama az Ftv. 32. § (5) bekezdése alapján egy félév.  
328 A megfelelő kifejezés aláhúzandó. 
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d) egyetemi konzultációk és szakdolgozat készítés céljára megegyezés szerinti szabadidő 

biztosítása, 

 

e) a hallgatók részére legalább hetente legalább a mindenkori legkisebb minimálbér havi 

összege 15%-ának megfelelő hallgatói munkadíj fizetése,329 

Hallgatói munkadíj összege: ……………………/hó330 

Egyéb juttatások:……………………………………../hó331 

 

A Foglalkozató nem köteles a hallgatói munkadíj fizetésére, ha a gyakorlat 6 héten belül 

megszakad. 

 

f) a szakmai gyakorlat végén a hallgatók tevékenységének írásbeli értékelése, 

 

g) a hallgató részéről tapasztalt mulasztás, szabálytalanság Egyetemnek való jelzése. 

 

h) a szakmai gyakorlat megszervezésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása (pl.: 

hallgató bejelentése a társadalombiztosítás és egyéb szervek irányába stb.). 

 

7. Egyetem kötelezettségei a gyakorlati képzés megszervezésével kapcsolatban: 

 

a) Foglalkoztatóval együttműködik a szakmai gyakorlatos hallgatók kiválasztásában, 

 

b) a hallgatók tanulmányi és módszertani irányítása, 

 

c) intézkedik a gyakorlat képzés során felmerülő problémák megoldásában, 

 

d) szakmai (belső) konzulenst jelöl ki, és nevét közli Foglalkoztatóval, 

 

e) hallgató részére a mindenkori vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező juttatásokat 

biztosít, 

 

f) a gyakorlat vezetőjével írásban ismerteti a képzési célnak megfelelő szakmai munka 

egyetemi elvárásait, 

 

8. A gyakorlati képzésben részt vevő hallgatók kötelesek a Budapesti Gazdasági Egyetem 

Tanulmányi és vizsgaszabályzatában, valamint a tantervben előírtak betartására és teljesítésére, 

így különösen a gyakorlati képzésen való részvételre, az ott kapott feladatok elvégzésére. 

 

9.1. Jelen megállapodás megszűnik: 

 

a) Felek közös megegyezésével; 

 

b) rendes felmondással; 

                                                 
329 Ftv. 48. § (3) bekezdés. A minimálbér 2013. január 1-jétől 98.000.-Ft/hó. 
330Opcionálisan kitölthető Foglalkoztató részéről. 
331Opcionálisan kitölthető Foglalkoztató részéről. 
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c) rendkívüli felmondással; 

 

d) ha annak tárgya megszűnik; 

 

e) ha az annak megkötése alapjául szolgáló jogszabály hatályát veszti, vagy ilyen 

értelemben módosításra kerül. 

 

9.2. A megállapodás rendes felmondását bármely fél írásban kezdeményezheti, a felmondási idő 

három hónap. 

 

9.3. Bármely Fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén írásban, az indok pontos 

megjelölésével azonnali hatályú rendkívüli felmondással élhet.  

 

10. A hozzávetőleges gyakorlati témákat a Felek képviselői írásban rögzítik, melyek a jelen 

megállapodás elválaszthatatlan mellékleteit képezik. 

 

VI. Záró rendelkezések 

 

11. Felek tudomásul veszik, hogy a szakmai gyakorlat időtartama alatt a hallgatói jogviszonyból 

folyó jogok és kötelezettségek változatlanok. A Foglalkoztatónál történő foglalkoztatás a hallgató 

tanulmányainak részét képezik, és az Ftv. rendelkezései szerint a gyakorlat sikeres és 

maradéktalan telesítése a hallgató(k) záróvizsgára bocsátásának feltételét képezi. 

 

12. Foglalkoztató kijelenti, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok alapján megalapított, és 

jogszerűen működő szervezet Foglalkoztató teljes polgári jogi és büntetőjogi felelőssége 

tudatában úgy nyilatkozik, hogy rendelkezik a jelen megállapodás aláírásához szükséges 

felhatalmazásokkal. 

 

13. Foglalkoztató kijelenti, hogy a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 

támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 5. § b) pontja alapján a szakképzési hozzájárulási 

kötelezettségét a jelen együttműködési megállapodásban foglalt gyakorlati képzés szervezésével 

teljesíti. Foglalkoztató kötelezettséget vállal arra, hogy a hivatkozott jogszabályban 

meghatározott bevallási és elszámolási kötelezettségeinek eleget tesz.332 

 

14. Az együttműködési megállapodásban nem rendezett kérdésekben a vonatkozó jogszabályok 

rendelkezései az irányadóak. Foglalkoztató jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a 

vonatkozó jogszabályok - jelen megállapodásban megjelölt típusú képzésre vonatkozó - 

rendelkezéseit megismerte, és azokat magára kötelezőnek fogadja el, azok betartásáról a 

gyakorlat teljes időtartama alatt gondoskodik. 

 

15. Felek kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik ki: 

 

A Foglalkoztató részéről: 

 Név: 

 Címe: 

                                                 
332 Akkor marad csak a megállapodásban, amennyiben Foglalkoztató a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 

támogatásáról 2011. CLV. törvény rendelkezései szerint a szakképzési hozzájárulást ily módon kívánja teljesíteni. 
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 Tel. száma: 

 E-mail címe: 

 

Az Egyetem részéről: 

 Név: 

 Címe: 

 Tel. száma: 

 E-mail címe: 

 

16. Az alapképzésben folyó gyakorlati képzés tekintetében az érdekvédelem és a munkavédelem 

tekintetében a hallgatót megilletik mindazok a jogok, amelyeket a Munka Törvénykönyve biztosít 

a munkavállalók részére. A hallgató foglalkoztatására alkalmazni kell a Munka Törvénykönyvének 

a rendelkezéseit, valamint a munkavédelemre vonatkozó jogszabályokat. A hallgató a gyakorlati 

képzéssel kapcsolatos igényeinek érvényesítése érdekében – a munkaügyi jogvitára vonatkozó 

rendelkezések szerint – jogvitát kezdeményezhet. E rendelkezések alkalmazásában a 

munkavállalón a hallgatót, munkáltatón a gyakorlati képzés szervezőjét, munkaviszonyon a 

hallgatói jogviszonyt kell érteni.333 

 

Felek a jelen szerződést annak gondos tanulmányozása és értelmezése után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá. 

 

 

Budapest, 20    

 

 

 

…………………………………………. 

 

 

 

…………………………………………. 

Foglalkoztató Budapesti Gazdasági Egyetem 

  

                                                 
333 Ftv. 47. § (1) bekezdés. 
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1. számú melléklet 

 

A gyakorlati képzésben részt vevő hallgatók felsorolása334 

 

1. 

A hallgató neve:  

Születési helye, ideje:  

Bankszámlaszáma:  

Adóazonosító jele:  

TAJ száma:  

Lakcíme, telefonszáma:  

Neptun kódja:  

Szak, évfolyam:  

A képzés: államilag támogatott/költségtérítéses335 

A képzés munkarendje: nappali/esti/levelező/távoktatás336 

 

2. 

A hallgató neve:  

Születési helye, ideje:  

Bankszámlaszáma:  

Adóazonosító jele:  

TAJ száma:  

Lakcíme, telefonszáma:  

Neptun kódja:  

Szak, évfolyam:  

A képzés: államilag támogatott/költségtérítéses337 

A képzés munkarendje: nappali/esti/levelező/távoktatás338 

 

3. 

A hallgató neve:  

Születési helye, ideje:  

Bankszámlaszáma:  

Adóazonosító jele:  

TAJ száma:  

Lakcíme, telefonszáma:  

Neptun kódja:  

Szak, évfolyam:  

A képzés: államilag támogatott/költségtérítéses339 

A képzés munkarendje: nappali/esti/levelező/távoktatás340 

 

                                                 
334 A lista a hallgatók létszámának megfelelően tovább bővíthető. 
335 A megfelelő rész aláhúzandó. 
336 A megfelelő aláhúzandó! 
337 A megfelelő aláhúzandó! 
338 A megfelelő aláhúzandó! 
339 A megfelelő aláhúzandó! 
340 A megfelelő aláhúzandó! 
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8/b. számú melléklet 

Együttműködési megállapodás felsőfokú szakképzés keretében folytatott gyakorlati képzés 

szervezésére 

 

Együttműködési megállapodás 

felsőfokú szakképzés keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésére 

(a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján, annak hatálya alatt az Egyetemmel 

2012. szeptember 1-je előtt hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók esetén) 

 

egyrészről: 

 

 

 

 

 

 

Budapesti Gazdasági Egyetem 

1055 Budapest, Markó utca 29-31. 

Adószám: 15329822-2-41 

Bankszámlaszám: 10032000-00282833 

Statisztikai számjel: 15329822-8542-312-01 

képviseletében: ……………………………….341 

Intézményi azonosítója: FI 82314 

- továbbiakban: BGE, Egyetem - 

másrészről: 

 

 

 

Név: …………………. 

Székhely: ……………………………….. 

Adószám…………………….. 

Statisztikai számjel: …………………….. 

Cégjegyzékszám: ……………………… 

Képviseletében: ……………………………….. 

- továbbiakban: Foglalkoztató - 

 

 

- továbbiakban együttesen: Felek - között a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Ftv.) alapján alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint. 

 

A megállapodásban az Egyetem által vállalt kötelezettségek teljesítéséért a ………………….. Kar 

tartozik felelősséggel, a megállapodásban az Egyetemnek biztosított jogok a ………………………. Kart 

illetik meg.  

 

I. Együttműködési megállapodás tárgya, célja 

 

1.Felek közötti együttműködési megállapodás tárgya az 1. sz. mellékletben megjelölt hallgató(k) 

gyakorlati képzésének megvalósítása. 

 

2. A szakmai gyakorlat célja, hogy a résztvevők az elsajátított elméleti tudást gyakorlati 

ismeretekkel egészítsék ki, és képesek legyenek a szakképzési programokban meghatározott 

ismeretek gyakorlati alkalmazására.  

 

II. A gyakorlati képzésben részt vevő hallgatók 

 

                                                 
341 A Budapesti Gazdasági Egyetem szervezeti és működési rendjének 4. számú, a Egyetem szerződéskötési rendjéről szóló 

szabályzatában foglalt felhatalmazás alapján a megállapodás aláírására a dékán jogosult. 



 

 166 

3. Foglalkoztató az 1. számú mellékletben felsorolt hallgató(k)szakmai és vizsgakövetelményekben 

és képzési programokban meghatározott gyakorlati képzésének lebonyolítására vállal 

kötelezettséget. 

 

III. A gyakorlati képzés időtartama 

 

4. A gyakorlati képzés időtartama: a felsőfokú szakképzés szakképzési programja által előírt 

egybefüggő ……….. hónapos/hetes (………. órás) 

 

kezdete befejezése napok/hetek száma342 

   

 

IV. A gyakorlati képzés helyszíne 

 

5. A gyakorlati képzés Foglalkoztató székhelyén/telephelyén343 zajlik a Foglalkoztató 

szakembereinek irányításával, melynek helyszíne: .……..………………………………………………………….. 

Foglalkoztató részlege:……………………….. 

 

V. Felek jogai és kötelezettségei 

 

6. Foglalkoztató kötelezettségei a gyakorlati képzés megszervezésével kapcsolatban: 

 

a) a hallgatók szakmai gyakorlatra történő fogadása, a szakmai gyakorlat végzéséhez a 

megfelelő gyakorlati munkahely biztosítása, a hallgatók tanulmányaiknak megfelelő 

szakterületen foglalkoztatása, a záró dolgozat elkészítéséhez vállalati konzulens biztosítása, 

záró dolgozati téma kiválasztásához segítség nyújtás, adatgyűjtés biztosítása; a szakmai és 

vizsgakövetelmények, valaminta szakmai program alapján a hallgató szakmai vizsgára való 

felkészítése; 

 

b) szakmai (külső) konzulens kijelölése, és nevének közlése Egyetemnek; aki a záró dolgozat 

készítése során konzultál a hallgatóval, értékeli a záró dolgozatot (hivatalos záró dolgozati 

bírálati lap kitöltésével); 

 

c) egyetemi konzultációk és záró dolgozat készítés céljára megegyezés szerinti szabadidő 

biztosítása, 

 

d) a hallgatók részére legalább hetente legalább a mindenkori legkisebb minimálbér havi 

összege 15%-ának megfelelő hallgatói munkadíj fizetése344 

 

f) a szakmai gyakorlat végén a hallgatók tevékenységének írásbeli értékelése, 

 

g) a hallgató részéről tapasztalt mulasztás, szabálytalanság Egyetemnek való jelzése; 

 

h) a hallgató részére az Ftv. 47. § (4) bekezdése alapján felelősségbiztosítást köt; 

                                                 
342 A szakmai gyakorlat időtartama a szakképzési programban meghatározott időtartam. 
343 A megfelelő kifejezés aláhúzandó. 
344 Ftv. 48. § (3) bekezdés. A minimálbér 2013. január 1-jétől 98.000.-Ft/hó. 
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i) a szakmai gyakorlat megszervezésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása (pl.: 

hallgató bejelentése a társadalombiztosítás és egyéb szervek irányába stb.); 

 

j) a hallgató részére munkaruhát, egyéni védőfelszerelést (védőruhát), és tisztálkodási 

eszközt biztosít. 

 

7. Egyetem kötelezettségei a gyakorlati képzés megszervezésével kapcsolatban: 

 

a) Foglalkoztatóval együttműködik a szakmai gyakorlatos hallgatók kiválasztásában, 

 

b) a hallgatók tanulmányi és módszertani irányítása, 

 

c) intézkedik a gyakorlat képzés során felmerülő problémák megoldásában, 

 

d) szakmai (belső) konzulenst jelöl ki, és nevét közli Foglalkoztatóval, 

 

e) a gyakorlat vezetőjével írásban ismerteti a képzési célnak megfelelő szakmai munka 

egyetemi elvárásait. 

 

8. A gyakorlati képzésben részt vevő hallgatók kötelesek a Budapesti Gazdasági Egyetem 

Tanulmányi és vizsgaszabályzatában, valamint a tantervben előírtak betartására és teljesítésére, 

így különösen a gyakorlati képzésen való részvételre, az ott kapott feladatok elvégzésére. 

 

9.1. Jelen megállapodás megszűnik: 

 

a) Felek közös megegyezésével; 

 

b) rendes felmondással; 

 

c) rendkívüli felmondással; 

 

d) ha annak tárgya megszűnik; 

 

e) ha az annak megkötése alapjául szolgáló jogszabály hatályát veszti, vagy ilyen 

értelemben módosításra kerül. 

 

9.2. A megállapodás rendes felmondását bármely fél írásban kezdeményezheti, a felmondási idő 

három hónap. 

 

9.3. Bármely Fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén írásban, az indok pontos 

megjelölésével azonnali hatályú rendkívüli felmondással élhet.  

 

10. A hozzávetőleges gyakorlati témákat a Felek képviselői írásban rögzítik, melyek a jelen 

megállapodás elválaszthatatlan mellékleteit képezik. 

 

 

Záró rendelkezések 
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11. Felek tudomásul veszik, hogy a szakmai gyakorlat időtartama alatt a hallgatói jogviszonyból 

folyó jogok és kötelezettségek változatlanok. A Foglalkoztatónál történő foglalkoztatás a hallgató 

tanulmányainak részét képezik, és az Ftv. rendelkezései szerint a gyakorlat sikeres és 

maradéktalan telesítése a hallgató(k) szakmai vizsgára bocsátásának feltételét képezi. 

 

12. Foglalkoztató kijelenti, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok alapján megalapított, és 

jogszerűen működő szervezet Foglalkoztató teljes polgári jogi és büntetőjogi felelőssége 

tudatában úgy nyilatkozik, hogy rendelkezik a jelen megállapodás aláírásához szükséges 

felhatalmazásokkal. 

 

13. Az együttműködési megállapodásban nem rendezett kérdésekben a vonatkozó jogszabályok 

rendelkezései az irányadóak. Foglalkoztató jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a 

vonatkozó jogszabályok - jelen megállapodásban megjelölt típusú képzésre vonatkozó - 

rendelkezéseit megismerte, és azokat magára kötelezőnek fogadja el, azok betartásáról a 

gyakorlat teljes időtartama alatt gondoskodik. 

 

14. Felek kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik ki: 

 

A Foglalkoztató részéről: 

 Név: 

 Címe: 

 Tel. száma: 

 E-mail címe: 

 

Az Egyetem részéről: 

 Név: 

 Címe: 

 Tel. száma: 

 E-mail címe: 

 

15. A felsőfokú szakképzésben folyó gyakorlati képzés tekintetében az érdekvédelem és a 

munkavédelem tekintetében a hallgatót megilletik mindazok a jogok, amelyeket a Munka 

Törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére. A hallgató foglalkoztatására alkalmazni kell a 

Munka Törvénykönyvének a rendelkezéseit, valamint a munkavédelemre vonatkozó 

jogszabályokat. A hallgató a gyakorlati képzéssel kapcsolatos igényeinek érvényesítése érdekében 

– a munkaügyi jogvitára vonatkozó rendelkezések szerint – jogvitát kezdeményezhet. E 

rendelkezések alkalmazásában a munkavállalón a hallgatót, munkáltatón a gyakorlati képzés 

szervezőjét, munkaviszonyon a hallgatói jogviszonyt kell érteni.345 

 

Felek a jelen szerződést annak gondos tanulmányozása és értelmezése után mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá. 

 

 

Budapest, 20….  

  

                                                 
345 Ftv. 47. § (1) bekezdés. 
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…………………………………………. 

 

 

 

…………………………………………. 

Foglalkoztató Budapesti Gazdasági Egyetem 
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1. számú melléklet 

 

A gyakorlati képzésben részt vevő hallgatók felsorolása346 

 

1. 

A hallgató neve:  

Születési helye, ideje:  

Bankszámlaszáma:  

Adóazonosító jele:  

TAJ száma:  

Lakcíme, telefonszáma:  

Neptun kódja:  

Szak, évfolyam:  

A képzés: államilag támogatott/költségtérítéses347 

A képzés munkarendje: nappali/esti/levelező/távoktatás348 

 

2. 

A hallgató neve:  

Születési helye, ideje:  

Bankszámlaszáma:  

Adóazonosító jele:  

TAJ száma:  

Lakcíme, telefonszáma:  

Neptun kódja:  

Szak, évfolyam:  

A képzés: államilag támogatott/költségtérítéses349 

A képzés munkarendje: nappali/esti/levelező/távoktatás350 

 

3. 

A hallgató neve:  

Születési helye, ideje:  

Bankszámlaszáma:  

Adóazonosító jele:  

TAJ száma:  

Lakcíme, telefonszáma:  

Neptun kódja:  

Szak, évfolyam:  

A képzés: államilag támogatott/költségtérítéses351 

A képzés munkarendje: nappali/esti/levelező/távoktatás352 

 

                                                 
346 A lista a hallgatók létszámának megfelelően tovább bővíthető. 
347 A megfelelő rész aláhúzandó. 
348 A megfelelő aláhúzandó! 
349 A megfelelő aláhúzandó! 
350 A megfelelő aláhúzandó! 
351 A megfelelő aláhúzandó! 
352 A megfelelő aláhúzandó! 
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8/c. számú melléklet 

Együttműködési keretmegállapodás gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott 

gyakorlati képzés szervezésére353354 

 

Együttműködési keretmegállapodás 

felsőoktatási szakképzés/alapképzés/mesterképzés keretében folytatott gyakorlati képzés 

szervezésére 

(a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, annak hatálya alatt az 

Egyetemmel 2012. szeptember 1-jén vagy azt követően hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók 

esetén) 

 

egyrészről: 

 
Budapesti Gazdasági Egyetem 

Székhely: 1055 Budapest, Markó utca 29-31. 

Adószám: 15329822-2-41 

Bankszámlaszám: 10032000-00282833 

Statisztikai számjel: 15329822-8542-312-01 

képviseletében: ……………………………….355 

Intézményi azonosítója: FI 82314 

- továbbiakban: BGE, Egyetem - 

másrészről: 

 

Név: …………………. 

Székhely: ……………………………….. 

Adószám…………………….. 

Statisztikai számjel: …………………….. 

Cégjegyzékszám: ……………………… 

Gazdasági Kamara megnevezése: ……………. 

Gazdasági kamarai nyilvántartási szám: ……. 

Képviseletében: ……………………………….. 

- továbbiakban: Szakmai gyakorlóhely - 

 

 

– továbbiakban együttesen: Felek – között a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

(továbbiakban: Nftv.), valamint a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez 

kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Korm. rendelet) alapján alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint. 

 

Együttműködési keretmegállapodás tárgya, célja 

 

1.Felek közötti együttműködési keretmegállapodás tárgya az Egyetem hallgatói gyakorlati 

képzésének a megvalósítása. 

 

Gyakorlati képzés: a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés 

részeként szervezett minden olyan oktatási forma, amely a hallgatókat valamely munkakör 

ellátásához szükséges készségek, képességek és ismeretek megszerzésére készíti fel, és amelyeket 

a hallgatók az intézményben vagy azon kívül, a munkavégzéshez hasonló feltételek között, a 

szükséges eszközökön sajátítanak el, azzal, hogy a szükséges eszközök minimumát a képzési és 

                                                 
353 A módosítást a Szenátus 2013. július 24-31. között tartott elektronikus szavazása során a 2012/2013. tanévi (VII.31.) 198. számú 

határozatával fogadta el, hatályos: 2013. július 31. napjától. 
354 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X.25.) 11. számú határozatával elfogadta. Hatályos 

2013.október 25. napjától. 
355 A Budapesti Gazdasági Egyetem szervezeti és működési rendjének 4. számú, az Egyetem szerződéskötési rendjéről szóló 

szabályzatában foglalt felhatalmazás alapján a megállapodás aláírására a dékán jogosult. 
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kimeneti követelmények tartalmazzák, és a képzés az ehhez szükséges képzési programok alapján 

folyik. 356 

 

2. A szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, munkakörben az 

elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges 

munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése, az anyag-eszköz-

technológia ismeretek és gyakorlati jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a személyi 

kapcsolatok és együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás, az 

innovációs készség fejlesztése.357Szakmai gyakorlóhely e cél megvalósítására az Egyetem 

hallgatói számára gyakorlati képzést szervez. A gyakorlati képzés célja továbbá, hogy az Egyetem 

a Szakmai gyakorlóhely szervezet szakember utánpótlását segítse. 

 

3. Felek megállapodnak, hogy a gyakorlati képzésben részt vevő hallgatókról, a gyakorlati képzés 

időtartamáról, a gyakorlati képzés helyszínéről és a gyakorlati képzéssel kapcsolatos további 

konkrét kérdésekről az e keretmegállapodásban rögzített feltételek mentén annak részeként 

különmegállapodást kötnek. 

 

Felek jogai és kötelezettségei 

 

4. Szakmai gyakorlóhely kötelezettségei a gyakorlati képzés megszervezésével kapcsolatban: 

 

a) a hallgatók szakmai gyakorlatra történő fogadásaelőzetesen egyeztetett időszakban, 

bontásban és létszámban; a Szakmai gyakorlóhely félévente legfeljebb ….. fő fogadását 

vállalja,  

 

b) a szakmai gyakorlat végzéséhez a megfelelő gyakorlati munkahely biztosítása, a 

hallgatók tanulmányaiknak megfelelő szakterületen foglalkoztatása, a gyakorlatnak a 

képzési és kimeneti követelményeknek, valamint a tantervi követelményeknek való 

megfeleléséről gondoskodás, szakmai és vizsgakövetelmények, valamint a szakmai 

program alapján a hallgató szakmai vizsgára/záróvizsgára való felkészítése; 

 

c) a szakmai gyakorlat végzéséhez a megfelelő gyakorlati munkahely, eszköz, egyéni 

védőfelszerelés (védőruha) és tisztálkodási eszköz biztosítása, 

 

d) szakmai (külső) konzulens kijelölése, és nevének közlése Egyetemmel, aki a szakdolgozat/ 

záró dolgozat készítése során konzultál a hallgatóval, értékeli a záró dolgozatot (hivatalos 

záró dolgozati bírálati lap kitöltésével); 

 

e) a záró dolgozat/szakdolgozat elkészítéséhez vállalati konzulens biztosítása, záró 

dolgozati téma kiválasztásához segítségnyújtás, adatgyűjtés biztosítása; 

 

f) egyetemi konzultációk és szakdolgozat készítés céljára megegyezés szerinti szabadidő 

biztosítása, 

 

                                                 
356 A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 3. § a) pont 2. alpontja. 
357A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) 

Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés 
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g) a hallgatóval az Nftv. 44. §-a358 alapján a hallgatói munkaszerződés megkötése a Korm. 

rendelet 18. §-a szerinti tartalommal, 

 

h) hat hét, vagy azt meghaladó szakmai gyakorlat esetén a hallgató részére legalább 

hetente legalább a mindenkori legkisebb minimálbér havi összege 15%-ának megfelelő 

hallgatói munkadíj fizetése,359melynek pontos összegét a hallgatóval kötött hallgatói 

munkaszerződés tartalmazza; 

 

A Szakmai gyakorlóhely nem köteles a hallgatói munkadíj fizetésére, ha a gyakorlat 6 héten 

belül megszakad. 

 

i) a szakmai gyakorlati tevékenység felügyelete, irányítása, 

 

j) a szakmai gyakorlat végén a hallgatók elsajátított szakmai tudásának, kompetenciáinak 

írásbeli értékelése, 

 

k) a hallgató részéről tapasztalt mulasztás, szabálytalanság Egyetemnek való jelzése. 

 

l) a szakmai gyakorlat megszervezésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása (pl.: 

hallgató bejelentése a társadalombiztosítás és egyéb szervek irányába stb.). 

 

m) Egyetem haladéktalan tájékoztatása, amennyiben a Szakmai gyakorlóhely adataiban 

vagy gazdasági kamaránál történt nyilvántartását illetően bármely változás (pl.: másik 

kamaránál nyilvántartás, törlés stb.) következik be.  

 

5. A keretmegállapodásban az Egyetem által vállalt kötelezettségek teljesítéséért a Külön 

megállapodásban meghatározott kar/karok tartozik/tartoznak felelősséggel, a keret 

megállapodásban az Egyetemnek biztosított jogok a Külön megállapodásban meghatározott 

kart/karokat illetik meg. 

 

6. Egyetem felelős a Hallgató teljes képzéséért és az annak részét képező szakmai gyakorlatért. 

Egyetem kötelezettségei a gyakorlati képzés megszervezésével kapcsolatban: 

 

a) a szakmai gyakorlathoz szükséges adatokat, információkat Szakmai gyakorlóhely 

rendelkezésére bocsátja, 

 

b) Szakmai gyakorlóhellyel együttműködik a szakmai gyakorlatos hallgatók kiválasztásában, 

 

c) a hallgatók tanulmányi és módszertani irányítása, 

 

d) intézkedik a gyakorlat képzés során felmerülő problémák megoldásában, 

 

e) szakmai (belső) konzulenst jelöl ki, és nevét közli Szakmai gyakorlóhellyel, 

                                                 
358 Nftv. 44. § (3a) bekezdés: A képzési program keretében, illetve a képzés részeként – a 44. § (1) bekezdés a) pont szerint - megszervezett 

szakmai gyakorlatra költségvetési szervnél hallgatói munkaszerződés és díjazás nélkül is sor kerülhet. A hallgatót ez esetben is megilletik 

mindazon jogok, amelyeket a munka törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére. A gyakorlati képzésben részt vevő hallgatóval e 

tevékenységére tekintettel a Kormány által meghatározott feltételekkel megállapodást kell kötni. 
359 Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pont. A minimálbér 2013. január 1-jétől 98.000.-Ft/hó. 
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f) hallgató részére a mindenkori vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező juttatásokat 

biztosít, 

 

g) a gyakorlat vezetőjével írásban ismerteti a képzési célnak megfelelő szakmai munka 

egyetemi elvárásait, 

 

h) a szakmai készségek, képességek komplex fejlesztési folyamatában a szakmai 

gyakorlóhely értékelése alapján értékeli a gyakorlati kompetenciákat 

 

i) a Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése alapján a Szakmai gyakorlóhelyet az Oktatási 

Hivatalhoz szakmai gyakorlóhelyként bejelenti, a bejelentéshez mellékeli jelen 

keretmegállapodás egy példányát, amennyiben jelen keretmegállapodás megszűnik vagy a 

gyakorlóhely nyilvántartott adataiban változás következik be, kezdeményezi 60 napon belül 

a nyilvántartott adatok módosítását, 

 

j) a Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése alapján amennyiben Szakmai gyakorlóhelyet törlik az 

országos gazdasági kamara nyilvántartásából, Egyetem a tudomásszerzést követően 

haladéktalanul bejelenti ezt a körülményt az Oktatási Hivatalhoz és kezdeményezi a Szakmai 

gyakorlóhely törlését a szakmai gyakorlóhelyek nyilvántartásából. 

 

7. A gyakorlati képzésben részt vevő hallgatók kötelesek a Budapesti Gazdasági Egyetem 

Tanulmányi és vizsgaszabályzatában, valamint a tantervben előírtak betartására és teljesítésére, 

így különösen a gyakorlati képzésen való részvételre, az ott kapott feladatok elvégzésére. 

 

8. A konkrét szakmai gyakorlattal kapcsolatosan az Egyetem és a Szakmai gyakorlóhely szakmai 

felelősének és kapcsolattartójának adatait, a gyakorlati képzésen részt vevő hallgatók névsorát és 

adatait, a gyakorlati képzés időtartamát, a gyakorlati képzés helyszínét különmegállapodás 

tartalmazza. 

 

Az együttműködési keretmegállapodás hatálya 

 

9.1. Az együttműködési keretmegállapodás a Felek általi aláírás napján lép hatályba. 

 

9.2. Felek az együttműködési keretmegállapodást határozatlan időre kötik. 

 

 

IV. Az együttműködési keretmegállapodás megszűnésére, felmondására vonatkozó 

rendelkezések 

 

10.1. Jelen keretmegállapodás megszűnik: 

 

a) Felek közös megegyezésével; 

 

b) rendes felmondással; 

 

c) rendkívüli felmondással; 
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d) ha annak tárgya megszűnik; 

 

e) ha az annak megkötése alapjául szolgáló jogszabály hatályát veszti, vagy ilyen 

értelemben módosításra kerül; 

 

f) a Szakmai gyakorlóhelyet az országos gazdasági kamara törli a nyilvántartásából.. 

 

10.2. A keretmegállapodás rendes felmondását bármely fél írásban kezdeményezheti, a 

felmondási idő három hónap. 

 

10.3. Bármely Fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén írásban, az indok pontos 

megjelölésével azonnali hatályú rendkívüli felmondással élhet.  

 

11. A hozzávetőleges gyakorlati témákat a Felek képviselői a különmegállapodásban rögzítik. 

 

Záró rendelkezések 

 

12. Felek tudomásul veszik, hogy a szakmai gyakorlat időtartama alatt a hallgatói jogviszonyból 

folyó jogok és kötelezettségek változatlanok. A Szakmai gyakorlóhelynél történő foglalkoztatás a 

hallgató tanulmányainak részét képezik, és az Nftv. rendelkezései szerint a gyakorlat sikeres és 

maradéktalan teljesítése a hallgató(k) záróvizsgára/szakmai vizsgárabocsátásának feltételét 

képezi. 

 

13. Szakmai gyakorlóhely kijelenti, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok alapján megalapított, 

és jogszerűen működő szervezet Szakmai gyakorlóhely teljes polgári jogi és büntetőjogi 

felelőssége tudatában úgy nyilatkozik, hogy rendelkezik a jelen keretmegállapodás aláírásához 

szükséges felhatalmazásokkal. 

 

14. Szakmai gyakorlóhely kijelenti, hogy a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 

támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 5. § b) pontja alapján a szakképzési hozzájárulási 

kötelezettségét a jelen együttműködési keretmegállapodásban foglalt gyakorlati képzés 

szervezésével teljesíti. Szakmai gyakorlóhely kötelezettséget vállal arra, hogy a hivatkozott 

jogszabályban meghatározott bevallási és elszámolási kötelezettségeinek eleget tesz.360 

 

15. Szakmai gyakorlóhely hozzájárul ahhoz, hogy Egyetem – tekintettel jelen keretmegállapodás 

megkötésére – a hallgatók rendelkezésére bocsássa a Szakmai gyakorlóhely jelen 

keretmegállapodásban rögzített kapcsolattartójának elérhetőségét abból a célból, hogy a 

hallgatók benyújthassák jelentkezésüket a Szakmai gyakorlóhelyhez. Hallgatók kiválasztásában a 

Szakmai gyakorlóhely egyéni szempontjai alapján önállóan dönt. 

 

16. Az együttműködési keretmegállapodásban nem rendezett kérdésekben a vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Szakmai gyakorlóhely jelen keretmegállapodás 

aláírásával kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályok – jelen keretmegállapodásban megjelölt 

típusú képzésre vonatkozó – rendelkezéseit megismerte, és azokat magára kötelezőnek fogadja 

el, azok betartásáról a gyakorlat teljes időtartama alatt gondoskodik. 

                                                 
360 Akkor marad csak a megállapodásban, amennyiben Szakmai gyakorlóhely a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 

támogatásáról 2011. CLV. törvény rendelkezései szerint a szakképzési hozzájárulást ily módon kívánja teljesíteni. 
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17.Felek kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik ki: 

 

A Szakmai gyakorlóhely részéről: 

 Név: 

 Címe: 

 Tel. száma: 

 E-mail címe: 

 

Az Egyetem részéről: 

 Név: 

 Címe: 

 Tel. száma: 

 E-mail címe: 

 

Felek a jelen együttműködési keretmegállapodást annak gondos tanulmányozása és értelmezése 

után mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá. 

 

 

Budapest, 20       .    

 

 

 

 

…………………………………………. 

 

 

 

 

…………………………………………. 

Szakmai gyakorlóhely Budapesti Gazdasági Egyetem 
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Különmegállapodás 

felsőoktatási szakképzés/alapképzési szak/mesterképzési szak  

keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésére 

(a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, annak hatálya alatt az 

Egyetemmel 2012. szeptember 1-jén vagy azt követően hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók 

esetén) 

 

egyrészről: 

 
Budapesti Gazdasági Egyetem 

Székhely: 1055 Budapest, Markó utca 29-31. 

Adószám: 15329822-2-41 

Bankszámlaszám: 10032000-00282833 

Statisztikai számjel: 15329822-8542-312-01 

képviseletében: ……………………………….361 

Intézményi azonosítója: FI 82314 

- továbbiakban: BGE, Egyetem - 

 

másrészről: 

 

 …………………. 

Székhely: ……………………………….. 

Adószám…………………….. 

Statisztikai számjel: …………………….. 

Cégjegyzékszám: ……………………… 

Gazdasági Kamara megnevezése: …………….. 

Gazdasági kamarai nyilvántartási szám: ……. 

Képviseletében: ……………………………….. 

- továbbiakban: Szakmai gyakorlóhely - 

 

 

– továbbiakban együttesen: Felek – között a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

(továbbiakban: Nftv.), valamint a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez 

kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Korm. rendelet) alapján alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint. 

 

A különmegállapodásban az Egyetem által vállalt kötelezettségek teljesítéséért a ………………….. Kar 

tartozik felelősséggel, a különmegállapodásban az Egyetemnek biztosított jogok a 

………………………. Kart illetik meg. 

 

Preambulum 

 

Felek rögzítik, hogy egymással 20……………………………………………… napján együttműködési 

keretmegállapodást kötöttek az Egyetem hallgatói gyakorlati képzésének megvalósítása céljából. 

Az együttműködési keretmegállapodásban foglaltak végrehajtása érdekében Felek az alábbi 

különmegállapodást kötik. 

 

 

A gyakorlati képzésben részt vevő hallgatók, A gyakorlati képzés időtartama, helyszíne 

 

1. Szakmai gyakorlóhely az 1. számú mellékletben felsorolt hallgató(k) képzési és kimeneti 

követelményekben és képzési programokban meghatározott gyakorlati képzésének 

lebonyolítására vállal kötelezettséget. 

 

                                                 
361 A Budapesti Gazdasági Egyetem szervezeti és működési rendjének 4. számú, az Egyetem szerződéskötési rendjéről szóló 

szabályzatában foglalt felhatalmazás alapján a megállapodás aláírására a dékán jogosult. 
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2. A szakmai gyakorlattal kapcsolatosan az Egyetem és a Szakmai gyakorlóhely szakmai 

felelősének és kapcsolattartójának adatait, a gyakorlati képzésen részt vevő hallgatók névsorát és 

adatait, a gyakorlati képzés időtartamát, a gyakorlati képzés helyszínét e különmegállapodás 1. 

számú melléklete tartalmazza. 

 

A különmegállapodás hatálya, záró rendelkezések 

 

3. A különmegállapodás Felek 20……………………………. napján/általi aláírás napján lép362 hatályba és 

az 1. pontban meghatározott hallgatók szakmai gyakorlatának befejezéséig hatályos. 

 

4. A különmegállapodásban nem rendezett kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, valamint a 

Felek között kötött együttműködési keretmegállapodás rendelkezései az irányadóak.  

Felek a jelen különmegállapodást annak gondos tanulmányozása és értelmezése után 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá. 

 

 

Budapest, 20       .    

 

 

 

 

…………………………………………. 

 

 

 

 

…………………………………………. 

Szakmai gyakorlóhely Budapesti Gazdasági Egyetem 

  

                                                 
362 A megfelelő résszel egészítendő ki. 
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1. számú melléklet 

A gyakorlati képzésben részt vevő hallgatók felsorolása363 

1. 

A hallgató neve:  

Születési helye, ideje:  

Bankszámlaszáma:  

Adóazonosító jele:  

TAJ száma:  

Lakcíme, telefonszáma:  

Neptun kódja:  

Szak, évfolyam:  

A képzés: állami ösztöndíjas/önköltséges364 

A képzés munkarendje: nappali/esti/levelező/távoktatás365 

A gyakorlat időtartama  

A szakmai gyakorlat konkrét 

időtartama: 

kezdete: vége: napok száma: 

   

A Szakmai gyakorlóhely helyszíne 

(székhely/telephely): 

 

A Szakmai gyakorlóhely részlege:  

A Szakmai gyakorlóhely szakmai 

gyakorlati felelősének 

neve:  

beosztása:  

telefonszáma:  

e-mail címe  

Az Egyetem részéről a 

kapcsolattartó 

neve:  

beosztása:  

telefonszáma:  

e-mail címe  

2. 

A hallgató neve:  

Születési helye, ideje:  

Bankszámlaszáma:  

Adóazonosító jele:  

TAJ száma:  

Lakcíme, telefonszáma:  

Neptun kódja:  

Szak, évfolyam:  

A képzés: állami ösztöndíjas/önköltséges366 

A képzés munkarendje: nappali/esti/levelező/távoktatás367 

A gyakorlat időtartama368  

A szakmai gyakorlat konkrét 

időtartama: 

kezdete: vége: napok száma: 

   

A Szakmai gyakorlóhely helyszíne 

(székhely/telephely): 

 

A Szakmai gyakorlóhely részlege:  

                                                 
363 A lista a hallgatók létszámának megfelelően tovább bővíthető. 
364 A megfelelő rész aláhúzandó. 
365 A megfelelő aláhúzandó! 
366 A megfelelő aláhúzandó! 
367 A megfelelő aláhúzandó! 

368 KKK-k által előírt 
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A Szakmai gyakorlóhely szakmai 

gyakorlati felelősének 

neve:  

beosztása:  

telefonszáma:  

 e-mail címe  

Az Egyetem részéről a 

kapcsolattartó 

neve:  

beosztása:  

telefonszáma:  

e-mail címe  
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8/d. számú melléklet369 

 

                                                 
369 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 11. számú határozatával elfogadott módosítás. 

Hatálytalan: 2013. október 25. napjától. 
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8/e. sz. melléklet370 

 

 

 

                                                 
370 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 11. számú határozatával elfogadott módosítás. 

Hatálytalan: 2013. október 25. napjától. 
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9. számú melléklet 

 

Kötelezően alkalmazandó határozatminták371 

 

                                                 
371 Hatályon kívül helyezte a 2014. június 20-i ülésén a 2013/2014. tanévi (VI. 20.) 121. számú határozatával elfogadott módosítás. 

Hatálytalan: 2014. június 20. napjától. 


