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I. 

AZ  ELŐTERJESZTÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 
 

A)   AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI 

A Kari Tanács 2020. május 18-i ülésén tárgyalta és határozott a „Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki 

Kar által gondozott képzések önköltségi díjai megállapításának módjára és összegére” c. előterjesztésről. Az 

elfogadott szövegváltozatot megküldtük a Kancellári Kabinetnek, kancellári egyetértés kikérésére. 

 

B)   AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI 

A Kancelláriától visszaérkezett módosítási igények technikai jellegűek, a nem állami ösztöndíjas, nem 

magyar állampolgár hallgatók esetében az „önköltség” helyett a „tandíj” szóhasználatot javasolják beépíteni – 

összhangban a többi kar hasonló szabályozásához fűzött módosító javaslatukkal. A korábban elfogadott 

szövegváltozathoz képest egyértelműen megjelöltük a változtatási javaslatokat az előterjesztés mellékletében. 

 

C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE  

Kancellár úr a javasolt módosítások kari tanácsi elfogadása után a kari szabályzatról egyetértőleg fog 

nyilatkozni. 

 

D) VÁRHATÓ HATÁSOK 

Az elfogadott határozat egyértelmű és átlátható kereteket biztosít a képzési szerződések előkészítéséhez, 

valamint az önköltségi díj ill. a tandíj kirovásához, és az esetleges engedményezéséhez kapcsolódóan. 

 

E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 

- 

 

F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ 

- 
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II. 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Kari Tanács úgy dönt, hogy támogatja a javasolt módosításokat a Kar által gondozott 

képzések önköltségi díjai megállapításának módjára és összegére tárgyában korábban hozott 

határozatban. 

 

Felelős/ök: Dr. Mészáros Ferenc oktatási dékánhelyettes, szakirányú továbbképzéseket 

szervező szervezeti egységek 

 

Hatálybalépés ideje: a kancellári jóváhagyás megszerzését követően azonnal 

 

Kérem a Kari Tanácsot, hogy az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. 

 

Budapest, 2020. július 6. 

Dr. Mészáros Ferenc 

oktatási dékánhelyettes 
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A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedés- és Járműmérnöki Kar 

(KJK, a továbbiakban: Kar) Kari Tanácsa a Térítési és juttatási szabályzat 10. § (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának 

9.§ szerinti feladatkörében eljárva a következő határozatot hozza: 

 

I. Önköltségi díjak az alapképzési szakokon 

1. A Kari Tanács a Kar által gondozott közlekedésmérnöki (képzési kód: 6N-A0), 

járműmérnöki (képzési kód: 6N-AJ), logisztikai mérnöki (képzési kód: 6N-AL), valamint 

a jármű-üzemmérnöki (képzési kód: később kerül megállapításra) alapképzési szakon a 

féléves önköltségi díjat 325.000 Ft/félév összegben állapítja meg. 

2. Az önköltségi díj 145.000 Ft/félév alapdíjból és 6.000 Ft/kredit kreditdíjból tevődik 

össze. 

 

II. Önköltségi díjak a mesterképzési szakokon 

1. A Kari Tanács a Kar által gondozott közlekedésmérnöki (képzési kód: 6N-MK/nappali/ és 

6L-MK /levelező/), járműmérnöki (képzési kód: 6N-MJ /nappali/ és 6L-MJ /levelező/), 

logisztikai mérnöki (képzési kód: 6N-ML /nappali/ és 6L-ML /levelező/), valamint 

autonóm járműirányítási mérnöki (képzési kód: 6N-MA) mesterképzési szakon a féléves 

önköltségi díjat 500 000 Ft/félév összegben állapítja meg. 

2. Az önköltségi díj 200.000 Ft/félév alapdíjból és 10.000 Ft/kredit kreditdíjból tevődik 

össze. 

 

III. Önköltségi díjak a szakirányú továbbképzési szakon 

1. A Kari Tanács a Kar által gondozott  

a) alapszintű járműgépész szakmérnök (képzési kód: 6L-64) és mesterszintű járműgépész 

szakmérnök (képzési kód: 6L-61) szakirányú továbbképzési szakon 200.000 Ft/félév,  

b) közlekedési menedzser szakember (képzési kód: 6L-71) és közlekedési menedzser 

szakmérnök (képzési kód: 6L-72) szakirányú továbbképzési szakon 300.000 Ft/félév, 

c) közlekedési műszaki szakértő (képzési kód: 6L-52) szakirányú továbbképzési szakon 

380.000 Ft/félév, 

d) lean folyamatfejlesztő specialista (képzési kód: 6L-57) és lean folyamatfejlesztő 

szakmérnök (képzési kód: 6L-58) szakirányú továbbképzési szakon 330.000 Ft/félév, 

e) munkavédelmi (képzési kód: 6L-55) és munkavédelmi szakmérnök (képzési kód: 6L-56) 

szakirányú továbbképzési szakon 168.000 Ft/félév, 
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f) repülési specialista (képzési kód: 6L-67) és repülési szakmérnök (képzési kód: 6L-68) 

szakirányú továbbképzési szakon az 1. félévben 3.293.000 Ft (30 kredit); a 2. félévben 

6.236.000 Ft (30 kredit); a 3. félévben 6.236.000 Ft (33 kredit); a 4. félévben 6.235.000 

Ft (27 kredit), 

g) specialista munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálása területén 

(képzési kód: 6L-59) szakirányú továbbképzési szakon 300.000 Ft/félév 

összegben állapítja meg a féléves önköltségi díjat. 

2. Az önköltségi díj az előző pontban felsorolt, a felsorolás sorrendjében tekintett 

képzésekhez kapcsolódóan 

a) 80.000 Ft/félév alapdíjból és 4.000 Ft/kredit kreditdíjból, 

b) 135.000 Ft/félév alapdíjból és 5.500 Ft/kredit kreditdíjból, 

c) 380.000 Ft/félév fixdíjból, 

d) 165.000 Ft/félév alapdíjból és 5.500 Ft/kredit kreditdíjból, 

e) 84.000 Ft/félév alapdíjból és 2.800 Ft/kredit kreditdíjból, 

f) amennyiben felsőbb szintű szabályzat rendelkezéseibe nem ütközik, 

 fa) az 1. félévben 744.268 Ft/félév alapdíjból, 10.000 Ft/kredit kreditdíjból, valamint 

2.248.732 Ft/félév gyakorlati díjból, 

 fb) a 2. félévben 1.582.244 Ft/félév alapdíjból, 10.000 Ft/kredit kreditdíjból, valamint 

4.353.756 Ft/félév gyakorlati díjból, 

 fc) a 3. félévben 1.552.244 Ft/félév alapdíjból, 10.000 Ft/kredit kreditdíjból, valamint 

4.353.756 Ft/félév gyakorlati díjból, 

 fd) a 4. félévben 1.611.244 Ft/félév alapdíjból, 10.000 Ft/kredit kreditdíjból, valamint 

4.353.756 Ft/félév gyakorlati díjból, 

ellenkező esetben az adott tanulmányi félévre érvényes fixdíjból, 

g) 150.000 Ft/félév alapdíjból és 5.000 Ft/kredit kreditdíjból 

tevődik össze. 

 

IV. Önköltségi díj a doktori képzésekben 

1. A Kari Tanács a Kar által gondozott doktori képzésen (képzési kód: 6N-D1) a féléves 

önköltségi díját 400.000 Ft/félév összegben állapítja meg. 

2. E szakon a féléves önköltség egyösszegű, fix díjat jelent.  
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V. Önköltségi díj a részismereti és a vendéghallgatói képzésben 

1. A Kari Tanács a Kar által gondozott, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény (a továbbiakban: Nftv.) 42. § (2) bekezdése szerinti részismereti képzésekben 

(képzési kód: 6N-ARJ és 6N-ARK) és a 49. § (3) bekezdés szerinti vendéghallgatói 

képzésben (képzési kód: 6N-0R0) a féléves önköltségi díjat a 2. pont szerinti alapdíj és 

kreditdíj összegeként határozza meg. 

2. Részismereti képzésben az önköltségi díj alapképzési szakon meghirdetett tantárgy 

felvétele esetén 6.000 Ft/kredit, illetve mesterképzési, továbbá doktori képzési, valamint 

szakirányú továbbképzési szakon meghirdetett tantárgy felvétele esetén 10.000 Ft/kredit 

kreditdíjból és 10.000 Ft/félév alapdíjból tevődik össze.  

 

VI. Önköltségi díj és tandíj az angol nyelvű mesterképzési szakokon  

1. A Kari Tanács a Kar által gondozott angol közlekedésmérnöki, angol nyelven M.Sc. 

Degree Program in Transportation Engineering (képzési kód: 6NAMKR), angol 

járműmérnöki, angol nyelven M.Sc. Degree Program in Vehicle Engineering (képzési kód: 

6NAMJR), angol logisztikai mérnöki, angol nyelven M.Sc. Degree Program in Logistics 

Engineering (képzési kód: 6NAMLR), valamint angol autonóm járműirányítási mérnöki, 

angol nyelven Autonomous Vehicle Control Engineer (képzési kód: 6NAMAR) szakon a 

féléves tandíjat az Európai Unión kívül állampolgárok számára 3.500 EUR/mintafélév 

összegben, továbbá az önköltségi díjat az Európai Unión belüli állampolgárok számára 

3.200 EUR/mintafélév összegben állapítja meg. 

2. A tandíj az Európai Unión kívüli állampolgárok számára 1.400 EUR/félév alapdíjból 

és 70 EUR/kredit kreditdíjból, az önköltségi díj Európai Unión belüli állampolgárok 

számára 1.100 EUR/félév alapdíjból és 70 EUR/kredit kreditdíjból tevődik össze.  

 

VII. Önköltségi díj az angol nyelvű doktori képzésekben  

1. A Kari Tanács a Kar által gondozott angol doktori képzés (képzési kód: 6NAD1) a féléves 

önköltségi díjat 4500 EUR/félév összegben állapítja meg.  

2. E szakon a féléves önköltség egyösszegű, fix díjat jelent.  
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VIII. Önköltségi díj az angol nyelvű részismereti képzésben  

1. A Kari Tanács a Kar által gondozott, az Nftv.) 42. § (2) bekezdése szerinti angol nyelvű 

részismereti képzésben, illetve a 49. § (3) bekezdése szerinti angol nyelvű 

vendéghallgatói képzésben (képzési kód: 6NAA0RESZ) a féléves önköltségi díjat a 2. 

pont szerinti alapdíj és kreditdíj összegeként határozza meg.  

2. Részismereti képzésben az önköltségi díj alapképzési szakon meghirdetett tantárgy 

felvétele esetén 60 EUR/kredit, illetve mesterképzési, továbbá doktori képzési, valamint 

szakirányú továbbképzési szakon meghirdetett tantárgy felvétele esetén 10.000 Ft/félév 

alapdíjból és 10.000 Ft/félév alapdíjból tevődik össze.  

 

IX. Hatálybalépés  

1. E határozat rendelkezéseit a 2020/2021. tanévtől felmenő rendszerben kell alkalmazni.  


