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A Természettudományi Kar 2022/2023-as tanévben érvényes önköltségi összegei 

 

1. Tanulmányaikat 2019. szeptember 1-től megkezdő hallgatókra vonatkozó összegek: 

Szak, képzési forma 

magyar nyelvű képzések 
önköltség 

(forint/félév) 

alapképzések (BSc) 

- agrár képzési terület 

- informatika képzési terület 

- sporttudomány képzési terület 

- természettudomány képzési terület 

 

325.000,- 

325.000,- 

225.000,- 

500.000,- 

mesterképzések (MSc) 

- informatika képzési terület 

- sporttudomány képzési terület 

- természettudomány képzési terület 

 

500.000,- 

400.000,- 

700.000,- 

osztatlan tanár képzések 500.000,- 

rövid ciklusú tanár képzések 400.000,- 

szakirányú továbbképzések 150.000,- 

részismereti képzés 

- alapképzésben 

- mesterképzésben 

 

12.000,- /felvett kredit 

18.000,- /felvett kredit 

doktori képzés 480.000,- 

 

Szak, képzési forma 

angol nyelvű képzések 
önköltség 

(euro/félév) 

alapképzések (BSc) 2.500,- 

mesterképzések (MSc) 4.000,- 

doktori képzés 3.000,- 

 

 

2. Tanulmányaikat 2017. szeptember 1. és 2019. augusztus 30. között megkezdett hallgatókra 

vonatkozó összegek: 

Szak, képzési forma 

magyar nyelvű képzések 
önköltség 

(forint/félév) 

alapképzések (BSc) 

- agrár képzési terület 

- informatika képzési terület 

- sporttudomány képzési terület 

- természettudomány képzési terület 

 

250.000,- 

300.000,- 

225.000,- 

300.000,- 

mesterképzések (MA, MSc) 

osztatlan tanár képzések 
400.000,- 

szakirányú továbbképzések 130.000,- 

részismereti képzés 6.000,- /felvett kredit 

doktori képzés 118.000,- 
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Szak, képzési forma 

angol nyelvű képzések 
önköltség 

(euro/félév) 

alapképzések (BSc) 2.500,- 

mesterképzések (MSc) 4.000,- 

doktori képzés 3.000,- 

 

3. Tanulmányaikat 2017. szeptember 1. előtt megkezdett hallgatókra vonatkozó összegek: 

Szak, képzési forma önköltség/költségtérítés 
(forint/félév) 

alapképzések (BSc) 225.000,- 

mesterképzések (MSc) 305.000,- 

tanári mesterképzések (MA) 

osztatlan tanár képzések 
300.000,- 

szakirányú továbbképzések 130.000,- 

részismereti képzés 6.000,- /felvett kredit 

 

Szak, képzési forma 

angol nyelvű képzések 
önköltség 

(euro/félév) 

alapképzések (BSc) 2.500,- 

mesterképzések (MSc) 4.000,- 

doktori képzés 3.000,- 

 

4. Képzési időn túli félévre bejelentkező hallgatókra vonatkozó kedvezményes összegek: 

 

Képzési időn túli, magyar nyelvű képzésben résztvevő hallgató esetén a fizetendő 

önköltség/költségtérítés összege legfeljebb 16 kredit felvétele esetén az alábbi táblázatban foglalt 

összeg, de legalább az önköltség teljes összegének 20%-a. 16-ot meghaladó kredit felvétele esetén 

vagy amennyiben a hallgató még nem teljesítette az abszolutórium kiállításához szükséges kreditek 

legalább 80%-át, a teljes önköltségi/költségtérítési összeget meg kell fizetni. 

 

Tanulmányaikat 2019. szeptember 1. előtt 

megkezdett hallgatók esetén 

6.000,- forint/felvett kredit 

Tanulmányaikat 2019. szeptember 1. után 

megkezdett hallgatók esetén 

alapképzésben: 12.000,- forint/felvett kredit 

mesterképzésben és osztatlan képzésben: 

18.000,- forint/felvett kredit 

 

Angol nyelvű képzésben a fizetendő önköltség/költségtérítés összege legfeljebb 16 kredit 

felvétele esetén 67,- euro/felvett kredit, de legalább 500,- euro. 16-ot meghaladó kredit felvétele 

esetén vagy amennyiben a hallgató még nem teljesítette az abszolutórium kiállításához szükséges 

kreditek legalább 80%-át, a teljes önköltségi/költségtérítési összeget meg kell fizetni. 

 

 

Heisenberger Zsolt 

osztályvezető 

 

2022. augusztus 29. 


