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Kredittúllépés számításának tudnivalói 

– A kreditenkénti költségtérítési díj és önköltségrész számításával kapcsolatos tájékoztató – 

A hatályos jogszabályok a következőképpen rendelkeznek a kredittúllépésről: 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv.: 
49. §  
(2a) Biztosítani kell, hogy a hallgató egyéni tanulmányi rendjében - külön önköltség, illetve térítési díj fizetése nélkül – 
a) az összes előírt kreditet tíz százalékkal meghaladó kreditértékű tárgyat, ……… 
vehessen fel. 
82. § (1) A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés keretében a hallgató által térítési díj fizetése mellett igénybe vehető: 
d) a kötelező, illetve e törvény alapján a felsőoktatási intézmény által kötelezően biztosítandó mértéken felül felvehető kreditértéket 
eredményező képzés. 
83. § (1) Ha a hallgató önköltséges képzésben vesz részt, a 81. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottakért önköltséget, a 82. § 
(1)-(2) bekezdésben felsoroltakért térítési díjat kell fizetnie. 

 
Hallgatói követelményrendszer: 
58. § (4) Az Nftv. 49. § (2) bekezdése szerinti lehetőségen felüli kurzusok felvételéért (beleértve a bármely ok miatt nem teljesített kurzus 

újbóli felvételét is) a hallgató a jelen Szabályzat VII. fejezetében foglaltak alapján külön térítést fizet.  

130. § (1) Az Nftv. 49. § (2) bekezdése szerinti lehetőségen felüli kurzusok felvételéért (beleértve a bármely ok miatt nem teljesített kurzus 

újbóli felvételét is) a jelen Szabályzat 58. § (4) bekezdése alapján a hallgató a 2012 szeptembere előtt indult képzések tekintetében 

kreditenként költségtérítést, a 2012 szeptemberében, valamint azt követen indult képzések tekintetében önköltségrészt fizet. 

(3) A kreditenkénti költségtérítési díjat, valamint az önköltségrészt attól kezdve kell megfizetni, amikor a hallgató kimerítette a 10 %-

nyi külön költségtérítés/önköltség, illetve térítési díj fizetés nélküli keretét. 

(8) A kreditkeretek túllépése esetén a félévente kivetésre kerülő díj a szorgalmi időszak végéig kerüljön kivetésre, legalább 30 napos 
esedékességgel, melyet a következő félévi regisztrációig teljesíteni kell, ellenkező esetben a hallgató nem tud regisztrálni. A végzős 
hallgatók esetében az abszolutórium kiadásának feltétele a fizetési kötelezettség teljesítése. 
 
 

2015. előtt kezdett hallgatók 2015-ben és után kezdett hallgatók 

Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak 

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek 
száma 180, ebből 170 kredit értékű tárgy az, ami: 
- az abszolutórium megszerzéséhez szükséges 

- az elektronikus tanulmányi rendszerben felveendő és 
teljesítendő  

- és a szak, képzési tervében szerepel, mint kötelezően 
teljesítendő 

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek 
száma 180,  

- az abszolutórium megszerzéséhez szükséges 
- az elektronikus tanulmányi rendszerben felveendő és 

teljesítendő  
- és a szak, képzési tervében szerepel, mint kötelezően 

teljesítendő 

A záróvizsga része a 10 kredit értékű szakdolgozat védése. 
Ez már nem tartozik bele a felveendő és teljesítendő tárgyak 

körébe. A szakdolgozatért járó kreditet a záróvizsgán 
megvédett szakdolgozat után kapja meg a hallgató. 

 

FONTOS!!! 
A CÓSZAK Szakdolgozati szeminárium 10 kredit értékű 

tárgyat a Neptun rendszerben fel kell venni! 
 

Fentiekből következik, hogy a 180 kredit + 10% = 198 kredit, 
ebből le kell vonni a szakdolgozat kreditértékét (10 kredit).  

A hallgató által térítési díj nélkül felvehető kreditek 
száma: 188 

Fentiekből következik, hogy a 180 kredit + 10% = 198 
kredit. 

 
A hallgató által térítési díj nélkül felvehető kreditek 

száma: 198 

A 2019/2020/1 félévtől kezdődően a másodszori és harmadszori kurzusfelvételi díjban érintett kreditek (amennyiben 
volt rá kivetés) levonásra kerülnek a kredittúlfutásban érintett kreditek számából. 
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Óvodapedagógus szak Óvodapedagógus BA szak 

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek 
száma 180, ebből 170 kredit értékű tárgy az, ami: 
- az abszolutórium megszerzéséhez szükséges 

- az elektronikus tanulmányi rendszerben felveendő és 
teljesítendő  

- és a szak, képzési tervében szerepel, mint kötelezően 
teljesítendő 

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek 
száma 180,  

- az abszolutórium megszerzéséhez szükséges 
- az elektronikus tanulmányi rendszerben felveendő és 

teljesítendő  
- és a szak, képzési tervében szerepel, mint kötelezően 

teljesítendő 

A záróvizsga része a 10 kredit értékű szakdolgozat védése. 
Ez már nem tartozik bele a felveendő és teljesítendő tárgyak 

körébe. A szakdolgozatért járó kreditet a záróvizsgán 
megvédett szakdolgozat után kapja meg a hallgató. 

 

FONTOS!!! 
A CÓSZAK Szakdolgozati szeminárium 10 kredit értékű 

tárgyat a Neptun rendszerben fel kell venni! 
 

Fentiekből következik, hogy a 180 kredit + 10% = 198 kredit, 
ebből le kell vonni a szakdolgozat kreditértékét (10 kredit).  

A hallgató által térítési díj nélkül felvehető kreditek 
száma: 188 

Fentiekből következik, hogy a 180 kredit + 10% = 198 
kredit. 

A hallgató által térítési díj nélkül felvehető kreditek 
száma: 198 

A 2019/2020/1 félévtől kezdődően a másodszori és harmadszori kurzusfelvételi díjban érintett kreditek (amennyiben 
volt rá kivetés) levonásra kerülnek a kredittúlfutásban érintett kreditek számából. 

 

Tanító BA szak Tanító BA szak 

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek 
száma 240, ebből 225 kredit értékű tárgy az, ami: 
- az abszolutórium megszerzéséhez szükséges 

- az elektronikus tanulmányi rendszerben felveendő és 
teljesítendő  

- és a szak, képzési tervében szerepel, mint kötelezően 
teljesítendő 

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek 
száma 240,  

- az abszolutórium megszerzéséhez szükséges 
- az elektronikus tanulmányi rendszerben felveendő és 

teljesítendő  
- és a szak, képzési tervében szerepel, mint kötelezően 

teljesítendő 

A záróvizsga része a 15 kredit értékű szakdolgozat védése. 
Ez már nem tartozik bele a felveendő és teljesítendő tárgyak 

körébe. A szakdolgozatért járó kreditet a záróvizsgán 
megvédett szakdolgozat után kapja meg a hallgató. 

 

FONTOS!!! 
A TSZAK Szakdolgozati szeminárium 

15 kredit értékű tárgyat a Neptun rendszerben fel kell 
venni! 

 

Fentiekből következik, hogy a 240 kredit + 10% = 264 kredit, 
ebből le kell vonni a szakdolgozat kreditértékét (15 kredit).  

A hallgató által térítési díj nélkül felvehető kreditek 
száma: 249 

Fentiekből következik, hogy a 240 kredit + 10% = 264 
kredit. 

A hallgató által térítési díj nélkül felvehető kreditek 
száma: 264 

A 2019/2020/1 félévtől a másodszori és harmadszori kurzusfelvételi díjban érintett kreditek (amennyiben volt rá 
kivetés) levonásra kerülnek a kredittúlfutásban érintett kreditek számából. 

 


