
Késedelmi-, ill. egyéb díj jogcímek* 
késedelmi és 

egyéb díj 
(Ft) 

Kiíró és 
ellenőrző 

Tanulmány-
okhoz 

közvetlen 
kapcsolódó díj 

Félévközi feladat, beszámoló eredeti beadási határidejének 
elmulasztása (amennyiben a félév elején közzétett 
tantárgyprogram szerint a pótlásra lehetőség van)  

1 000  H/O  Igen  

Félévközi feladat, beszámoló beadására adott póthatáridő 
elmulasztása további (amennyiben a félév elején közzétett 
tantárgyprogram a pótlásra lehetőséget biztosít; az eredeti 
és a póthatáridő között minimálisan 5 munkanapnak kell 
lennie!)  

1 500  H/O  Igen  

Bejelentkezési kötelezettség elmulasztása  5 000  TO/FK  Igen  
Késedelmes tantárgyfelvétel, valamint tárgyleadás esetén, 
tantárgyanként  

3 000  TO/FK  Igen  

Tantárgy felvétele harmadik és minden további alkalommal  5 500  TO/FK  Igen  
Ugyanazon tantárgyból letételre kerülő harmadik és 
negyedik vizsgajelentkezés  

1 500  H  Igen  

Ugyanazon tantárgyból letételre kerülő ötödik és minden 
további vizsgajelentkezés  

2 000  H  Igen  

Foglalkozáson (pl. labor) történő kötelező részvétel pótlási 
díja  

2 000  H  Igen  

Igazolatlan távolmaradás a vizsgáról  1 600  TO/FK  Igen  
Másodszori vagy többedszeri kreditátviteli kérelem 
benyújtása (díj meghatározása tárgyanként értendő)  

2 000  TO/FK  Igen  

Záróvizsga letételének vagy megismétlésének 
adminisztrációs díja a hallgatói jogviszony megszűnése után 
(a jogász szak kivételével)  

20 000  TO/FK  Igen  

Záróvizsga megismétlésének a hallgatói jogviszony alatt, ill. 
záróvizsga letételének vagy megismétlésének 
adminisztrációs díja a hallgatói jogviszony megszűnése után 
tantárgyanként (csak a jogász szakon)  

10 000  TO/FK  Igen  

Jogász szak záróvizsgájáról történő igazolatlan 
távolmaradás  

5 500  TO  Igen  

Méltányossági vizsga (tantárgyanként)  3 000  TO/FK  Igen  
Oklevél- és oklevélmelléklet, leckekönyv-másodlat kiállítása  20 000  TO/FK  Igen  
Hitelesített leckekönyv (oklevél- és oklevélmelléklet, 
törzslap-kivonat) másolat kiállítása  

10 000  TO/FK  Igen  

Külföldi oklevél, tudományos fokozat elismerésével 
összefüggésben szervezett szakmai vizsga díja 
tantárgyanként  
(több tantárgy esetén, de egy eljárásban max. a minimálbér 
két és félszerese)  

50 000  TO/FK  Igen  

Késedelmi díj a kollégiumi díj befizetésének elmulasztása 
esetén, a fizetési határidőt követő 8. munkanapon túl 
fennálló tartozás esetén  

3 500  KOLL  Nem  

A TO/FK által kiírt késedelmi és egyéb díjak befizetésének 
elmulasztása esetén, a fizetési határidőt követő 8. 
munkanapon túl fennálló tartozás esetén  

3 500  TO/FK  Igen  

Késedelmi díj a költségtérítés befizetésének elmulasztása 
esetén, a fizetési határidőt követő 8. munkanapon túl 
fennálló tartozás esetén  

5 500  TO/FK  Igen  

Számlák kiállítását befolyásoló adatok módosítása a 
hallgató hibájából  

5 500  TO/FK  Igen  

Diplomaátadó ünnepségen történő részvétel a záróvizsgát 
követő első diplomaátadó ünnepség után bemutatott 
nyelvvizsga bizonyítvány alapján kiállított oklevél 
ünnepélyes átvételéért  

10 000  TO/FK  Igen  

Érvényes diákigazolvány-matrica pótlásának díja  3 500  H  Nem  

Hallgatói kártya igénylésének eljárási díja  1 200  TO/FK  Nem  

Elveszett, megsemmisült, használhatatlanná vált hallgatói 
kártya pótlása  

3 200  H  Nem  

Szakirány/specializáció/műveltségterület/modul választás 
pótlása határidőn túl  

5 000  H  Igen  



Jogviszony igazolás kiadása a hallgatói jogviszony 
megszűnését követően  

3 000  TO/FK  Nem  

A hallgatói törzskönyvi adatok kiállítását befolyásoló adatok 
módosítása a hallgató hibájából  

30 000  TO/FK  Nem  

Kollégiumba való belépés letiltásának visszaállítási díja  2 000  KOLL  Nem  

Hetesi és üzemi gyakorlat pótlása  2 500  TO/FK  Igen  

Hetesi és üzemi gyakorlati követelmények késedelmes 
teljesítése  

2 000  TO/FK  Igen  

Kollégiumok épületeiben dohányzás  15 000  KOLL  Nem  

Kollégiumi fegyelmi büntetés a szoba nem takarítása esetén  15 000  KOLL  Nem  

Kollégiumi kiköltözés hivatalos útjának be nem tartása  5 000  KOLL  Nem  

Kollégiumi férőhely lemondásának elmulasztása (minden év 
augusztus 15-ig)  

6 000  KOLL  Nem  

Kollégiumi férőhely lemondásának elmulasztása  
(az adott év beköltözéséig)  

egy havi 
kollégiumi díj  

KOLL  Nem  

Pótlólagos záróvizsga jelentkezés díja  5 000  TO/FK  Igen  

Kormányablakon keresztüli lakcímkikérés díja  4 000  TO/FK  Nem  

A doktori képzésben szervezett képzési időn túli 
Abszolutórium I. Konferenciára jelentkezés díja  

3 000  TO/FK  Igen  

A doktori képzésben szervezett képzési időn túli 
Abszolutórium II. Konferenciára jelentkezés díja  

5 000  TO/FK  Igen  

Késedelmi díj a doktori képzésben szigorlati vizsga, komplex 
vizsga, műhelyvita vagy nyilvános védés díja befizetésének 
elmulasztása esetén, a fizetési határidőt követő 8. 
munkanapon túli fennálló tartozás esetén  

3 500  TO/FK  Igen  

Egyéb, adminisztrációhoz kapcsolódó eljárási díj  5 000  TO/FK  Igen  

 

Megjegyzés:  
O =Oktató H= Hallgató KOLL= Kollégium  
* doktorandusz hallgatók esetében is alkalmazott díjtételek 


