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Jegyzőkönyv a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság  

 

ELEKTRONIKUS SZAVAZÁSÁRÓL  

 

2017. február 13. 

 

A Makovecz programban beutazó hallgatók tandíjára vonatkozóan 

 

Előzmények: 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2016-ban csatlakozott a Makovecz programhoz, 

melynek keretein belül határon túli magyar felsőoktatási intézményekkel valósíthat meg az 

Erasmus+ mobilitáshoz hasonló oktatói és hallgatói mobilitásokat. 

A 2016-os év őszi szemeszterében több határon túli felsőoktatási intézmény is jelölt hallgatókat 

tanulmányi részképzésre vagy rövid program keretében az ELTE-re, erről az egyes kari 

koordinátorok, a Nemzetközi Iroda és a partneregyetemek koordinátorai folyamatosan 

egyeztetnek. 

 

A program keretein belül a határon túli partnerek támogatást kaphatnak a kiutazó hallgatók 

tandíjának támogatására, melyet a fogadó intézmény részére fizetnek meg, jelen esetben tehát 

az ELTE részére. 

 

A Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság elnöke az alábbi előterjesztést készítette elő a 

Bizottság tagjainak részére az ELTE Makovecz program tandíjára vonatkozóan: 

 

1. „Alaptandíj”: 80.000 HUF/fő (részképzésben vagy rövid képzésben beérkező 

hallgatók) 

2. Plusz „kreditérték tandíj”, abban az esetben, ha a hallgató kreditet érő kurzust szeretne 

hallgatni, mely áll: az adott szak féléves tandíja mínusz 80.000 HUF plusz az így 

maradt tandíjösszeg 1/30-ad része szorozva a felvett kreditek számával értékből. 

3. A teljes összeg nem lehet több mint a magyar hallgatók által fizetendő adott félévre 

vonatkozó tandíj összege. 

 
Pl.: A Makovecz program cserehallgató 15 kreditértékben vesz fel kurzusokat elképzelt szakon. 

Elképzelt szak 1 félévben 300.000 HUF-ba kerül magyar hallgatóknak. Ebből kivonásra kerül a 80.000 

HUF, marad tehát 220.000 HUF. Ennek 1/30ad része 1 kredit érték 7.334 HUF-ba kerül, tehát a 

„kreditérték tandíj” 110.000 HUF 15 kredit felvétele esetén plusz az alap tandíj 80.000 HUF tehát a 

teljes tandíja: 

80.000 + (300.000-80.000)/30 X 15 = 190.000 HUF 

 

HOMB Döntés 2017/I./1. 

A Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság tagjai egyhangúan (10 igen szavazattal) 

elfogadták az előterjesztett javaslatot a Makovecz programban beérkező hallgatók 

tandíjösszegeinek megállapítására. 

 

Budapest, 2017.02.13 
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1. szerződésmelléklet Makovecz program 

 

Makovecz program tandíjak az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemre érkező hallgatók tandíja az alábbiak szerint kerül 

kiszámításra a Makovecz program keretein belül: 

1. Alaptandíj”: 80.000 HUF/fő (részképzésben vagy rövid képzésben beérkező hallgatók) 

2. Plusz „kreditérték tandíj”, abban az esetben, ha a hallgató kreditet érő kurzust szeretne 

hallgatni, mely áll: az adott szak féléves tandíjának és az alaptandíj (80.000 HUF) 

különbségének egy harmincad része, szorozva a felvett kreditek számával. Képlet: [(A-

80.000):30]x B  ahol az A=az adott szak féléves tandíja; B=felvett kreditek száma 

3. A teljes összeg nem lehet több mint a magyar hallgatók által fizetendő adott félévre 

vonatkozó tandíj összege. 

Pl.: A Makovecz program cserehallgató 15 kreditértékben vesz fel kurzusokat elképzelt szakon. 

Elképzelt szak 1 félévben 300.000 HUF-ba kerül magyar hallgatóknak. Ebből kivonásra kerül a 

80.000 HUF, marad tehát 220.000 HUF. Ennek 1/30ad része 1 kredit érték 7.334 HUF-ba 

kerül, tehát a „kreditérték tandíj” 110.000 HUF 15 kredit felvétele esetén: [300.000-

80.000)/30]X 15=110.000HUF 

Teljes tandíj: 80.000 + {[(300.000-80.000)/30]X 15} = 190.000 HUF 

 

Attachment I. 

Tuition fees for Makovecz programme (incoming students for Eötvös Loránd 

Tudományegyetem-ELTE) 

Incoming studenst taking partial studies at ELTE under the “Makovecz programme” will be 

charged according to the following mechanism: 
1. Basic tuition fee: 80.000 HUF/person (partial studies and short term studies) 

2. Additional “Credit Tution Fee”(CTF): in case of the student is willing to apply for courses 

and gain credits. The additional CTF is equal to: the one thirtieth of the difference between the 

tuition fee of the particular programme which the student applied for and 80.000 HUF 

multiplied by the number of credits the student applied for. Formula: [(A-80.000):30]x B  where 

A= the tuition fee of the particular studies which the student applied for, B= number of the 

credits the student applied for. 

3. The entire tuition fee (basic plus CTF) can not be higher than the tution fee payed by Hungarian 

studens for the particular studies per semester. 

Example:  

Basic fee: 80.000 HUF 

CTF: Makovecz programme student has applied for 15 ECTS to study Biology (BA). Tuition fee 

for Biology BA is 300.000HUF/semester. A= 300.000; B= 15. [(300.000-

80.000):30]x15=110.000 HUF 

Entire tuition fee: 190.000 HUF  

(It is not higher than 300.000) 

 

 


