
NAPPALI-LEVELEZŐ TAGOZAT 
 

 

A hallgatók által fizetendő díjak 

a 2010-2011. tanév I. félévben 
 

 

A Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény 126. § (2) bekezdés és a 

felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 

térítésekről szóló 51/2007 (III. 26.) Kormány rendelet 11.§ (2) bekezdés alapján a 

Kari Tanács egyetértésével az alábbiakat teszem közzé. 

 

 

1. Költségtérítéses képzés 
 

1.1. Nappali és levelező tagozat (BSc, MSc)   130 000 Ft/félév 
 

1.2. Második szak/szakirány minimális összege   60 000 Ft/félév 

(csak levelező tagozaton vehető fel) 

 

1.3. Második, illetve további modul minimális összeg  30 000 Ft/félév 

 

 

2. Költségtérítési díj kivetése, befizetése 
 

Határidők: 
 

- a költségtérítés egyösszegű befizetése   2010. szeptember 06. 

- a díjat diákhitelből fizetők *    2010. október 15. 

 

(* Az érintett hallgatók 2010. aug. 23.-szept. 17. között keressék fel a Hallgatói 

Szolgáltató Irodát az engedményezési szerződés megkötésével kapcsolatosan!) 

 

2.1. A befizetéshez szükséges csekket a HSZI küldi meg a hallgatónak. 

 

2.2. Az a hallgató, aki a szorgalmi időszak első 2 hetében évhalasztást kér, a már 

befizetett díjat visszaigényelheti.  

 

2.3. Ha a hallgató 2010. október 31-ig évhalasztást kér, akkor a költségtérítés 

féléves díjának 50%-át visszaigényelheti. 



HALLGATÓI ÜGYVITELI, KÉSEDELMI 

ÉS SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK 
 

A SZTE hallgatói által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre 

nyújtható egyes támogatásokról szóló szabályzat 2. sz. melléklete alapján 
 

 

3. Ügyviteli és késedelmi díjak 
 

Ugyanabból a tárgyból tett harmadik és  

további vizsga   800 Ft 

 

Évközi dolgozat, feladat, szakdolgozat 

késedelmes leadása 1500 Ft +500 Ft naponta, 

  maximum 5500 Ft 

Kurzus leadás a kar által megadott 

határidő után 1000 Ft 

 

Vizsgára, egyéb tantervi kötelezettségre 

történő késedelmes bejelentkezés, 

kurzus felvétel határidő után 1500 Ft +500 Ft tantárgyanként 

 

Szakmai gyakorlat jelentkezés 

késedelmes leadása 1500 Ft 

 

Záróvizsgára történő késedelmes jelentkezés 1500 Ft +500 Ft naponta, 

  maximum 5500 Ft 

Záróvizsgára beosztás módosítása 1500 Ft 

 

Tantárgy újrafelvételi díj   800 Ft/kredit 

 

Záróvizsga ismétlés 5000 Ft 

 

Záróvizsgára beosztás módosítása 

(meghirdetést követően) 1500 Ft 



4. Szolgáltatási díjak 

 
Kollégiumi díj 

- államilag támogatott hallgató   8600 Ft/hó 

- költségtérítéses hallgató   9600 Ft/hó 

- külföldi hallgató 10000 Ft/hó 

- doktorandusz 10000 Ft/hó 

(A fenti kollégiumi díj a 2009/2010. tanév díja, változás jogát fenntartjuk!) 
 

Fizetési határidő elmulasztása miatti 

felszólítás kiküldése 1000 Ft 

 

Költségtérítés 10 napot meghaladó, 

határidőn túli befizetése 5000 Ft 

 

Kollégiumi díj 10 napot meghaladó,  

határidőn túli befizetése 1500 Ft 

 

Kredit túllépés 10 % felett 

(210 kredit +10%)  3000 Ft/kredit 

 

Egyes képzési elemek  (kurzusok, tantárgyi 

leírások stb.) hitelesített leírása magyar 

nyelven 1000 Ft 

 

Részismeretek megszerzéséről szóló 

igazolás kiadása angol nyelven 

(korlátozott hallgatói jogviszonnyal 

és hallgatói jogviszonnyal nem rendelkezők 

(pl. végzettek) részére) 5000 Ft 
 

Részismeretek megszerzéséről szóló 

igazolás kiadása magyar nyelven 

(korlátozott hallgatói jogviszonnyal 

és hallgatói jogviszonnyal nem rendelkezők 

(pl. végzettek) részére) 3000 Ft 

 

 

Szeged, 2010. május 12. 

 

 

 

Hovorkáné dr. Horváth Zsuzsanna      Iványi Gergő 

oktatási és közkapcsolati dékánhelyettes    kari HÖK elnök 


