3/2022. (III.1.) számú rektori-vezérigazgatói közös utasítás

A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEMEN A 2022/2023-AS TANÉVTŐL
FIZETENDŐ ÖNKÖLTSÉG ÉS EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK MÉRTÉKÉRŐL

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (a továbbiakban: MOME/Egyetem) Szenátusának vonatkozó, az
Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzatának 21. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján hozott
hatályos határozatainak megfelelően, az Egyetem rektora és vezérigazgatója a fizetendő önköltség és
egyéb költségtérítések mértékét az alábbiak szerint teszi közzé.
Önköltség és egyéb költségtérítése mértéke
1.§
(1) Alapképzések:
a) Alapképzésben valamennyi szak önköltsége (a Designkultúra BA kivételével): 800.000 Ft/félév
b)

Designkultúra BA önköltsége:

500.000 Ft/félév

(2) Mesterképzések:
a) Mesterképzésben valamennyi MA szak önköltsége (a Designelmélet MA, a Design- és
művészetmenedzsment MA és a Design-és vizuálisművészet-tanár MA, valamint az idegen nyelvű
Immerzív film, Fotográfia és Interakció tervezés MA szakok kivételével):
950.000 Ft/félév
b) a Designelmélet MA, a Design- és művészetmenedzsment MA önköltsége:

600.000 Ft/félév

c) a Design- és vizuálisművészet-tanár MA szak önköltsége:

400.000 Ft/félév

d) az idegen nyelvű (angol) Immerzív film, Fotográfia és Interakció tervezés MA szakokon:
-a magyar hallgatók esetében a képzés önköltségi díja:

1.850.000 Ft/félév

-EU vagy EGT országokból származó (ilyen állampolgársággal rendelkező) hallgatók, valamint a
nem magyar, EU-vagy EGT állampolgárságú, de európai állam állampolgárságával rendelkező
hallgató
esetében a képzés önköltségi díja:
5.000 EUR/félév
-nem európai állampolgárok számára:

12.000 EUR/félév

(3) Külföldi, nem EU állampolgárságú hallgató költségtérítése (BA, MA, kivéve az 1.§ (2) bekezdés d)
pontjában meghatározott eseteket):
10.000 EUR/félév

(4) Idegen nyelvű részidős képzésben részt vevő hallgató költségtérítésének alapdíja
(ha külön jogszabály, vagy egyezmény másként nem rendelkezik):
-minden további kurzus:
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2.000 EUR/félév
500 EUR/félév,

de legfeljebb 10.000 EUR/félév.
(Az alapdíj tartalmazza a teljes adminisztrációs költségeket és három kurzust.)
(5) Szakirányú továbbképzés:

180.000 Ft/félév

(6) Doktori képzés:
-a hazai, illetve az azzal egy tekintet alá eső EU országokból érkezők számára az önköltség mértéke
PhD és DLA képzésekben egyaránt:
300.000 Ft/félév
--a nem EU tagállamokból érkező hallgatók által fizetendő önköltség:

700.000 Ft/félév

--doktori eljárás költsége:

150.000 Ft

(7) Áthallgatás:
-Más magyar felsőoktatási intézmény hallgatója esetében az áthallgatás költségtérítése az Elméleti
Intézet által szolgáltatott alapképzési kurzusok esetében:
8.000 Ft/tantárgy/hó
-Más magyar felsőoktatási intézmény hallgatója esetében az áthallgatás költségtérítése a nem az
Elméleti Intézet által szolgáltatott alap-,és mesterképzési kurzusok esetében:
30.000 Ft/tantárgy/hó
Záró Rendelkezések
2. §
(1) Jelen utasítás a 2022/2023- as tanév kezdetétől lép hatályba.
(2) Jelen utasításban foglaltak határozatlan ideig, visszavonásig hatályosak.

Budapest, 2022. március 1.

Fülöp József DLA
rektor

Kun Zsuzsanna
vezérigazgató/kancellár
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