Budapesti Corvinus Egyetem / Corvinus University of Budapest
Központi Tanulmányi Igazgatóság / Central Study Directorate
2020. január 6. / 1 January 2020

Tájékoztató a minimálbérhez kötött díjtételekről a 2020 évre
az SZMSZ III. KÖTETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER
III.2.2. Díjtételek alapján
Érvényes: 2020. 01.01-2020.12.31.

Information about fees based on the minimum wage for 2020
VOLUME III OF THE ORGANISATIONAL AND OPERATIONAL REGULATIONS STUDENT REQUIREMENTS
According to III.2.2 of Fees
Valid: 01.01.2020.-31.12.2020.

Díj megnevezése / Fee description

Díj mértéke / Fee
amount

Megjegyzés / Note

Hallgatói jogviszonnyal rendelkezők részére / For students with a student status
Adminisztratív kötelezettség mulasztása / Failure to fulfil an administrative duty
teljesítési
határidőtől
számítva
6 400 Ft/megkezdett hét / legfeljebb két hétig fogadható el /
HUF 6 400/started week acceptable for no longer than two weeks
from the applicable deadline
határidőtől számítva legfeljebb két hétig
6 400 Ft/tantárgy /
fogadható el /
HUF 6 400/subject
acceptable for no longer than two weeks
from the applicable deadline

Specializáció-választás késedelme / Late
selection of specialisation
Tantárgyfelvétel regisztrációs időszakon
kívüli módosítása /
Modification of subjects taken outside the
registration period
Igazolások késői leadása/bemutatása /
Delay in the submission/presentation of
certificates
Egyéb adminisztratív kötelezettség
mulasztása /
Failure to fulfil another administrative duty

6 400 Ft/megkezdett hét /
HUF 6 400/started week
6 400 Ft/alkalom /
HUF 6 400/occasion

Kérelmek / Applications
Kreditátviteli kérelem /
Credit transfer application
Méltányossági kérelem /
Application for an equitable decision
Szak - és specializációváltási kérelem /
Application for changing the programme of
study and specialisation

6 400 Ft/kérelem /
HUF 6 400/application
19 300 Ft/kérelem /
HUF 19 300/application

Átvételi kérelem /
Application for transfer

12 900 Ft/kérelem /
HUF 12 900/application

Szakdolgozat késedelmes leadásának
kérelme / Application for late submission of
the degree thesis

6 400 Ft/kérelem /
HUF 6 400/application

6 400 Ft/munkanap /
HUF 6 400/workday
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más felsőoktatási intézmény hallgatója
által fizetendő / payable by students of
other higher educational institutions
a kötelezettség teljesítési határidejétől
számítva legfeljebb egy hétig fogadható
el / acceptable for no more than one
week from the deadline for the
performance of the obligation

