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Tisztelt Hallgató! 

 

A Debreceni Egyetem hatályos Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata  29. §-a  (1). pontja értelmében azon 

hallgatók akik a szakra előírt összes kredit 10 %-át meghaladó kreditértékben vesznek fel tárgyakat, a többlet 

kreditek tekintetében költségtérítéses hallgatóknak minősülnek. Esetükben a szerzett kreditek összesítésekor a 

többlet kreditek számával arányos költségtérítés állapítható meg” 
 

A TTK vezetése a kérdésben az alábbi döntést hozta: 

 

A 2012/2013. tanév: 

 

Nem állapít meg a TTK költségtérítést többletkreditért az állami vagy költségtérítéses képzésben résztvevő 

hallgatónak: 

 1) osztatlan (ötéves) képzésben   330 teljesített kreditig 

 2) osztatlan (ötéves) képzésben - kétszakos tanár  363 teljesített kreditig 

 3) BSc (hat féléves) képzésben   198 teljesített kreditig 

 4) BSc (hét féléves) képzésben   231 teljesített kreditig  

 5) MSc 2 féléves képzésben     66 teljesített kreditig 

 6) MSc 3 féléves képzésben     99 teljesített kreditig 

 7) MSc 4 féléves képzésben   132 teljesített kreditig 

 8) MSc 5 féléves képzésben   165 teljesített kreditig 

 9) Akkreditált tantárgyak kreditjeiért 

 10) Külön térítési díj ellenében teljesített kurzusokért (pl. nyelvi I-III. modul) 

 11) A tehetségprogramban a hallgató számára elszámolt un. teljesítménykreditekért. 

 

Költségtérítést köteles fizetni többletkreditért: 

 

1.) azon hallgató, aki egy képzésen vagy szakirányon kér és kap diplomát, és szerzett kreditjeinek 

száma meghaladja a fentiekben megjelölt kreditértékeket, a szerzett többletkredit számától függően az adott 

félévre megállapított összeg/kredit (jelen félévben 6500 Ft/kredit) értékben, de a maximálisan fizetendő összeg 

nem lehet több, az aktuális félévre megállapított költségtérítési összegenél. 

 

2.)  azon hallgató, aki több képzésen kér és kap diplomát és szerzett kreditjeinek száma meghaladja a 

fentiekben megjelölt kreditértékeket, a szerzett többletkredit számától függően az adott félévre megállapított 

összeg/kredit (jelen félévben 6500 Ft/kredit) értékben. 

 

Költségtérítés második szakirány, vagy 50 kredites modul párhuzamos végzése esetén  

 

BSc, MSc képzésben a második szakirány, vagy 50 kredites modul párhuzamos végzése esetén a képzés kara 

által meghatározott költségtérítési díj fizetendő. A fizetési kötelezettség azon a karon lép fel, amelyik karon a 

hallgató a második szakirányt, vagy 50 kredites képzését végzi (az alapszaknak megfelelő kar pedig nem fizetteti 

ezen többletkreditekért ilyen esetekben sem félévente, sem a képzés végén). Amennyiben a második szakirányt a 

TTK-n veszi fel a hallgató, a költségtérítés megállapítása az un. kredittúllépés alapján történik a képzés végén, 

figyelembe véve, hogy a szakra előírt kreditszámot 10%-kal meghaladó kreditértékig a hallgató jogosult külön 

költségtérítés fizetése nélkül tárgyakat felvenni. Az e fölötti többletkreditek tekintetében a hallgató, legalább két 

féléven keresztül 40.000.- Ft költségelőleget köteles fizetni.  
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A Tanulmányi Osztály minden végzős hallgatónál az abszolutórium kiállításával egyidejűleg a pénzügyi 

elszámolást is elvégzi és költségtérítési kötelezettség megállapítása esetén a megfizetendő összeget a 

hallgatóval közli és egyidejűleg a NEPTUN Hallgatói Nyílvántartó Rendszerben rögzíti. A megállapított 

költségtérítés megfizetése nem előfeltétele a záróvizsgára bocsájtásnak és a záróvizsga letételének, de 

előfeltétele az oklevél kibocsájtásának. Az oklevelet a Kar azon végzett hallgatójának bocsájthatja ki, aki az 

egyéb előírt feltételek teljesítésén túl a Karral/Egyetemmel szemben fenálló valamennyi költségtartozását is 

rendezte! 

 

Kérem Önt, hogy tantárgyfelvételeit a fentiekre is tekintettel legyen szíves tervezni! 

 

Megértését köszönöm és jó munkát kívánok!    

 

 

       Tisztelettel,      

          

 

 

         Dr. Farkas Etelka s.k.  

         TTK oktatási dékánhelyettes 


