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3. sz. melléklet 
 

A Tokaj-Hegyalja Egyetemen fizetendő önköltség mértéke 

a 2022/2023-as tanévben tanulmányaikat megkezdők számára 

 

képzési 

forma 

Képzési  

terület 
szak 

önköltség/félév (Ft)  

nappali 
levelező, 

távoktatás 

F
O

S
Z

 

INFO programtervező informatikus (fejlesztő) - 180000 

AGRÁR szőlész-borász - 220000 

GAZD turizmus-vendéglátás (turizmus) - 180000 

A
L

A
P

K
É

P
Z

É
S

 

PED csecsemő- és kisgyermeknevelő 180000 170000 

GAZD gazdálkodási és menedzsment 200000 180000 

PED óvodapedagógus 180000 170000 

INFO programtervező informatikus 280000 250000 

AGRÁR szőlész-borász mérnöki 350000 320000 

PED tanító 180000 170000 

PED gyógypedagógia - 250000 

GAZD turizmus-vendéglátás 200000 180000 

 PED alkalmazott bábjáték - 150000 

 AGRÁR boranalitikai szaktanácsadó - 200000 

Szakirányú 

továbbképzé

s 

GAZD borüzleti menedzser angol nyelven - 1250000 

GAZD 

borturisztikai szakember sommelier 

magyar és angol nyelven -      260000 

PED család- és gyermekvédő pedagógus - 130000 

PED drámapedagógia - 130000 

PED gyakorlatvezető mentorpedagógus  170000 

PED 

gyakorlatvezető mentortanár pedagógus 

szakvizsgára felkészítő szakirányú 

továbbképzés - 130000 

PED 

közoktatási vezető és pedagógus 

szakvizsga - 130000 

GAZD 

örökségturizmus magyar és angol 

nyelven  180000 

M
E

S
T

E
R

K
É

P
Z

É
S

 

BÖLCS gyermekkultúra - 350000 

BÖLCS kulturális örökség tanulmányok - 350000 

GAZD turizmus-menedzsment - 320000 

  vállalkozásfejlesztés -  320000 
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Általános rendelkezések 

1. Az egyszakos képzésre felvett hallgató második szak felvétele esetén az első szak költségtérítése 

+ a második szak költségtérítésének 50 %-át fizeti. 

2. A második /modul/specializáció/választható műveltségterület felvétele esetén - a hallgatók által 

ingyenesen igénybe vehető 10%-on felül felvett kreditekért - költségtérítést/önköltséget kell 

fizetni, melynek mértéke 6000 Ft/felvett kredit. 

3. A képzési idő letelte után a költségtérítés/önköltség mértéke 40 000 Ft alapdíjból és további- 

az adott félévben felvett tanegységek teljesítésével szerezhető kreditek számától függően –6000 

Ft/kredit összegből áll. Ez az összeg nem lehet több, mint az adott képzés tanulmányainak 

megkezdésekor az adott szakon meghatározott, költségtérítés/önköltség mértéke. 0 kredites 

tanegység után 6000. Ft a fizetendő költségtérítés/önköltség. A szakdolgozati szeminárium után 

fizetendő költségtérítés/önköltség mértéke 6000 Ft/tanegység. 

4. Azokon a szakokon, amelyeken a képzési és kimeneti követelmények összefüggő féléves 

gyakorlatot írnak elő, a 20 illetve 30 kredites szakmai gyakorlat felvételéért a 

költségtérítéses/önköltséges hallgatók költségtérítése/önköltsége a képzésen előírt 

önköltségi/költségtérítési díj 70%-a. Amennyiben a mintatanterv szerint más félévre ajánlott 

tanegységet is vesz fel, úgy teljes önköltségi díjat kell fizetni. 

A képzési idő letelte után a felvett összefüggő gyakorlatok (kreditszámtól függetlenül) esetén a 

költségtérítéses/önköltséges hallgató az alapdíjon felül további 40 000 Ft költségtérítést/önköltséget 

köteles fizetni. Ha a hallgató a gyakorlattal párhuzamosan – amennyiben a TVSZ. engedélyezi – 

elméleti, illetve szemináriumi órákra is bejelentkezik, a fizetendő féléves költségtérítés/önköltség 

mértéke további 6000 Ft/kredittel nő. (A 0 kredites tanegység, valamint a szakdolgozati szeminárium 

után is 6000. Ft a költségtérítés/önköltség mértéke). Ez az összeg nem lehet több, mint az adott képzés 

tanulmányainak megkezdésekor az adott szakon meghatározott, költségtérítés/önköltség mértéke. 

5. A részismeretek megszerzése céljából hallgatói jogviszonyt létesített hallgató 

beiratkozáskor iratkozási díjat fizet, melynek mértéke 2000 Ft, 

féléves költségtérítése/önköltsége a felvett tanegységek alapján 6000 Ft/kredit, idegen nyelvű 

műveltségi területen 8000. Ft/kredit. 

6. Vendéghallgatói jogviszony keretében folytatott tanulmányok önköltség díja: 6000 Ft/kredit 

 

 

 


