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A térítési és szolgáltatási díjakról - kivonat 

ELTE Bölcsészettudományi Kar 

 

 

Kedves bölcsészhallgatók! 

 

Már több aggódó üzenetet kaptunk tőletek az elmúlt másfél hétben, amelyek a 

Tanulmányi Hivataltól kapott e-mailre reflektál. Most szeretnénk egy rövidebb tájékoztatást 

adni arról, hogy mik ezek a változások, amelyeket az emailben olvashattatok és hogyan fogja 

érinteni a tanulmányaitokat. Ezt a tájékoztatók kifejezetten a Bölcsészettudományi Karon 

végbement változásokra éleztük ki, viszont, ha a teljes képet és az elmúlt két év munkálatait 

és folyamatait is szeretnétek átlátni, javasoljuk, hogy olvassátok el az ELTE Hallgatói 

Önkormányzata által kiadott hosszabb dokumentumot, amely elérhető a honlapon. Abból az 

anyagból mindent megtudhattok az előzményekről, háttérinformációkról és eredményekről. 

Mi most inkább az újfajta térítési és szolgáltatási díjak közül a kredittúlfutási díjra és a 

tárgy újrafelvételi díjára fókuszálva szeretnénk tájékoztatást adni. 

 

 

Hogyan is festett ez eddig? 

Egészen eddig az a szabályzat volt érvényben az ELTE BTK-n, hogy több ELTE-s 

karral ellentétben a Tanulmányi Hivatal nem vetett ki díjakat az egyes tárgyak 

újrafelvételekor, hanem ezeket ún. kredittúlfutási díj címén, az adott alap-, mester vagy 

osztatlan tanárképzés végeztével vetette ki. Ez a díj eddig 4300 Ft/kredit értékű volt, így 

többek futhattak bele abba a problémába, hogy egy-két tárggyal átlépve a képzéséhez 

térítésmentesen elvégezhető kreditek számát, súlyos tízezreket kellett kifizetniük ahhoz, hogy 

záróvizsgára bocsáthatók legyenek.  

Mivel az ELTE szinte minden karán eltérő gyakorlatok voltak a díjak kivetését és 

mértékét illetőleg, az intézményvezetés jogosan vetette fel az egységesítés kérdését, amely 

nemcsak a szóban forgó díjak tekintetében jelentkezett, hanem a teljes HKR módosítását is 



 

 

magával vonta – azonban a térítési és szolgáltatási díjak kérdése továbbra is napirenden 

maradt, hiszen ebben nem sikerült egyetértésre jutni a karok között. 

 

 

A végeredmény 

Az egyeztetések és a szenátusi döntés eredménye az a térítési és juttatási díjas táblázat 

lett, amelyet valószínűleg már mindannyian láttatok. Eszerint: 

 

Kurzus 2. alkalommal történő felvétele 3 000 Ft/kurzus 

Kurzus 3. és további alkalommal történő felvétele 7 000 Ft/kurzus 

 

De mit is jelent ez pontosan? Innentől kezdve minden karon egységes lesz a 

kredittúlfutási díj és a tárgy újrafelvételi díjának számolása. Amit ehhez tudni kell: 

• Minden kurzus első felvétele ingyenes. 

• Minden olyan kurzus újbóli felvételéért, amely a diploma megszerzéséhez 

kötelező, kurzus 2. vagy 3. alkalommal történő felvételének díját kell megfizetni. 

• Azon kurzusok felvétele, amelyek a diploma megszerzéséhez nem kötelezőek 

o A diplomaszerzéshez szükséges kreditmennyiség 10%-áig ingyenesek 

o A diplomaszerzéshez szükséges kreditmennyiség 10%-án felül a karonként 

megállapított kredittúlfutási díjat kell megfizetni. 

A kredittúlfutási díj a jövőben sem kerül egységesítésre, ennek az oka pedig az, hogy 

nagy különbség van a karok által gondozott szakok költségeit tekintve, például a TTK 

költségigényes gyakorlatai. 

 

Mik ennek az egységes térítési és szolgáltatási díjaknak az előnyei? 

• Megfelel az általunk követendőnek vélt Nftv. értelmezésnek. 

• Mivel a jogszabályi háttér fizetési plafont határoz meg a kurzusok újbóli felvételére, 

ezért ezek az összegek soha nem léphetik át a 7450 Ft-ot tárgyanként, ellentétben a 

kredittúlfutási díjjal, aminek nincs felső határa. 

• Rengeteg hallgató válláról fog anyagi terheket levenni, hiszen innentől nem kell 

kreditenként 5-10-20 ezer forintot befizetniük, hanem kurzusonként 3, illetve 7 ezer 

fotintot. 



 

 

• Átlátható fizetési feltételeket szab a hallgatók számára, így mindenki egyszerűen ki 

tudja számolni, hogy milyen térítési díjakat kell megfizetnie. 

• Megfelelő motiváló hatása van a hallgatók számára. A kredittúlfutásos rendszerek 

sokszor hamis biztonságérzetet adtak, hiszen a diplomaszerzéshez szükséges 

kreditmennyiség 10%-áig ingyenesen el lehetett hagyni kurzusokat, utána pedig a 

kreditenként megszabott díj nagyon gyorsan az egekbe szökött. 

Mik az egységesítés hátrányai? 

• Azokon a karokon, ahol kredittúlfutási díj alapján vetették ki az elhagyott/bukott 

kurzusokat, innentől nem lesz lehetőség a diplomaszerzéshez szükséges 

kreditmennyiség 10%-áig ingyenesen elhagyni tárgyakat. 

 

Ahogyan fent jeleztük, ez egy kivonat, amely kifejezetten a BTK-t érintő változásokra 

koncentrál, amennyiben további információkat szeretnétek kapni arról, hogy hogyan is 

alakultak így a dolgok, olvassátok el ELTE Hallgatói Önkormányzatának tájékoztató anyagát, 

amely elérhető a honlapokon. 

További kérdések esetén szintén állunk rendelkezésetekre www.btkhok.elte.hu honlapon 

található e-mail címeken. 

 

 

További sikeres tanulmányokat kívánva, 

 

az ELTE BTK HÖK elnöksége 

 

http://www.btkhok.elte.hu/

