
Gál Ferenc Főiskola

Térítési és Juttatási Szabályzat  1. sz. melléklete 

TÉRÍTÉSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK   hatályos: 2017/2018. tanév II. félévétől Módosított változat

A Gál Ferenc Főiskola Szenátusa  SZ/2018/03/27/2. számú határozatával elfogadta az alábbi térítési és szolgáltatási díjakat:

Térítési jogcím megnevezése TK PK  ESZK és GK

Ft

1. Felvételi eljárás díja

1.a)
Felvételi alkalmassági vizsga díja (csak Orvos-és egészségtudományi és Pedagógus képzési területhez 

tartozó alapszakokon)
3000

2. Határidőn kivüli beiratkozás

2.a) Határidőn kívüli beiratkozás, bejelentkezés 2.000

3.
Befizetési kötelezettség /térítési, szolgáltatási, költségtérítési/önköltségi díj)  késedelmes teljesítése 

engedély hiányában
2.000

4. 1 kredit térítési díja (Nftv szerit meghaladó kreditmennyiség felvételekor)

4.a)
1 kredit térítési díja (Nftv szerit meghaladó kreditmennyiség felvételekor) GFF-es hallgató részére  5.000

4.b)
1 kredit térítési díja  - vendéghallgató részére a Főiskola Rektora és az adott Kar Dékánjának döntése 

értelmében
 6.000 - 10.000

5. Leckekönyv késedelmes leadása 2.000

6.

A leckekönyvben szereplő és a NEPTUN-ban nyilvántartott tanulmányi adatok egyeztetése, beíratása, 

abban az esetben, ha a bejegyzés a hallgatók hibájából nem történt meg (érdemjegyenként, vagy 

bejegyzésenként)   

500

7.
Hiteles igazolás másolat kiadása hallgatói kifizetésekről/juttatásokról, (bármilyen korábban kiadott 

eredeti igazolásról)
2.000

8.
Szabályzatokban, félévi tantárgyi követelményekben meghatározott bármilyen kötelezettség elmulasztása 

vagy határidőn kívüli teljesítése iránti kérelmek 
2.000

9. Beadandó feladat késedelmes leadása (oktatói engedéllyel) 1.200

10. Szakmai gyakorlatot igazoló napló/dokumentum határidőn túli leadása 2.000

11. Szakdolgozat témaválasztásának késedelmes leadása 1.000

12. Az elveszett eredeti leckekönyv helyetti hivatalos leckekönyv másodlat (oldalanként) 1.000

13. Második minor szak térítési díja félévente (Nftv szerit meghaladó kreditmennyiség felvételekor)

13.a) (felsőbbéves hallgatóknak) 50.000

13.b) 2014/15 tanévre, vagy ezt követően felvett –  hallgatóknak 65.000

14. Hitelesített tantárgyi tematika kiadása (tantárgyanként) második alkalommal 1.500
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15. Oklevél másodlat

15.a) l. alkalommal magyar nyelven: 10.000

15.b) l. alkalommal magyar-angol nyelven: 15.000

15.c) 2. és további alkalommal magyar nyelven: 20.000

15.d) 2. további alkalommal magyar-angol nyelven: 25.000

16. Oklevél melléklet (diploma supplement) másodlat (angol és magyar nyelven) 10.000

17. Záróvizsga ismétlési díj 5.000

18. Talár bérleti díja 4.000

19. Ugyanabból a tantárgyból tett sikertelen vizsga javítása, azaz harmadik vizsga 2.500

20. Gyakorlati jegy, beszámoló, minősített aláírás sikertelensége esetén 2.000

21. Ugyanabból a tantárgyból tett sikeres vizsga javítása 1.000

22. Vizsgáról való igazolatlan távolmaradás díja (vizsgánként) 2.000

23. Vizsgaidőszakon kívüli vizsga (vizsgánként) 3.000

24. Tantárgy újrafelvétele

24.a) Tantárgy első újrafelvétele 1.500

24.b) Tantárgy másodszori újrafelvétele 5.000

24.c) Tantárgy harmadszori újrafelvétele 10.000

24.d) Utólagos tárgyfelvétel (határidőn túli kurzusfelvétel) engedéllyel (tárgyanként) 1.000

25. Tantárgy töröltetése a szorgalmi időszak 3-5. heteiben 2.000

26. Utólagos (NEPTUN rendszeren kívüli) vizsgára jelentkezés vizsgánként 1.000

27. Szakdolgozat késedelmes leadása (engedéllyel) 4.000

28. Diákigazolvány elvesztése utáni újra igénylése 3.500

29.
Bármilyen  fentebb nem nevesített szolgáltatás igénybevétele az ingyenes szolgáltatásokon kívüli körben 

(alkalmanként)
3.000
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