
SEGÉDLET 
A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 
Az adatszolgáltatáshoz kérjük a mellékelt táblázat Bevételek, Óradíjak és Egyéb kiadások 
megnevezésű munkalapjainak alábbiak szerinti kitöltését. A színessel jelölt cellák képleteket 
tartalmaznak, azok nem módosíthatók. 
 
I. Bevételek 
A bevételeket szakonként és szemeszterenkénti bontásban kérjük feltüntetni. 
 Évfolyamonként kérjük a képzésben részt vevő aktív jogviszonyú hallgatók létszámát 

feltüntetni, mely egyezzen meg a Hallgatói Szolgáltatói Központ által kezelt NEPTUN 
tanulmányi rendszerben lévő adatokkal. 

 A költségtérítés/önköltség összege az adott félévben érvényes a meghirdetésben szereplő 
összeg. Forintban kérjük megadni, pl.: 100 000 Ft. 

 Az összes bevétel automatikusan megjelenik (az előbbi két adat szorzataként) az aktuális 
cellában. Ez az összeg jelenti a képzés teljes bevételét. 

A tervezés során figyelembe kell venni, hogy az intézmény ún. egyetemi működési átalányt számol 
fel, ami a tervezett/ténylegesen befolyt bevétel 40%-a. Ez azt jelenti, hogy a kiadásokat megtervezni 
maximum a bevétel 60%-áig lehet. 
 
II. Óradíjak 
A tervezett kiadásokat a soron következő oktatási félévre tantárgyanként, személyenként kérjük 
megadni. A személyek esetében egyértelműen el kell tudni határolni, hogy a kifizetés vállalkozói 
jogviszonyra való tekintettel számla alapján (egyéni vállalkozó, bt., kft.) történik, vagy nem. 
A Nyíregyházi Egyetemmel bármilyen munkaviszonyban álló oktató számlás kifizetésre nem 
jogosult. Vizsgadíj a szakirányú továbbképzéseken nem számolható el. 
 Az adott tantárgy tényleges oktatójának a neve. Amennyiben egy oktató több tantárgyat is 

tanít, azokat egyenként, külön sorban kérjük rögzíteni. 
 A tantárgy nevének, tanterv szerinti félévének (pl. 1.) feltüntetése. 
 Óraszám esetében a kiadott és érvényes mintatantervben rögzítettek alapján a féléves összes 

óraszámot kérjük feltüntetni figyelemmel arra, hogy amelyekről az oktató számlát ad, azok az 
annak megfelelő oszlopban szerepeljenek. 

 Az óradíj tervezett összege forintban megadva, amely az adott képzés terhére elszámolható. 
Fajlagosan kérjük megadni pl.: 3 000 Ft/óra. Az óradíj – ha a képzés megengedi – nem 
haladhatja meg az 5 000,- Ft-ot. 

 A kifizetendő összeget automatikusan számolja a táblázat, amely az óraszám és az óradíj 
szorzata (számlás/nem számlás). 

 A szociális hozzájárulás összege jelenik meg a következő oszlopban, melyet automatikusan 
kalkulál a táblázat a „nem számlás” kifizetésekre vonatkozóan. 

 
III. Egyéb költségek 
 A záróvizsga elnök/tag oszlopban csak a külső (az egyetemmel munkaviszonyban nem álló) 

résztvevő számára fizetendő díj tervezett összege szerepel, az egyetemmel alkalmazásában 
álló dolgozónak ezen a jogcímen nem történhet kifizetés. Az elnök díja 15 000 Ft/nap, 
a külső tag 10 000 Ft/nap. 

 A Szakdolgozat bírálatoknál kérjük a megfelelő oszlopban a bírálandó dolgozatok 
darabszámát feltüntetni. 

 Szakdolgozat bírálatra vagy szakdolgozati témavezetésre 3 000 Ft/db tervezhető, 
amennyiben ezt a költségvetés lehetővé teszi – de csak az egyik tevékenységért, vagy 
a szakdolgozat bírálatért vagy a témavezetésért lehet díjat elszámolni. 

 Az Ügyeleti díj oszlopban szerepeltethető a nem oktatók számára a képzés érdekében végzett 
munkaidőn túli tevékenységért (ügyelet) elrendelhető (előzetes előterjesztés alapján, 
munkáltatói jogkör gyakorlója által) túlóra összege. 

 Egyéb jogcímen (képzésszervezési díj, egyéb adminisztráció stb.) kiadás nem tervezhető. 



 Az Egyéb költség oszlopban kérjük feltüntetni a Nyíregyháza közigazgatási határán túlról 
érkező külső óraadók esetleges útiköltségét előzetes – kancellári – jóváhagyásom szükséges. 
Az utazási költségek elszámolására a 60/1992. (IV.1) Kormányrendelet alapján kerül sor. 
Kérjük az elszámoláshoz fénymásolatban leadni a gépjármű forgalmi engedélyét és kötelező 
felelősségbiztosítását. 

 Útiköltség számítása gépjárműhasználat esetén: (megtett km × fogyasztási norma × NAV 
által közzétett üzemanyagár) + (megtett km × 9 Ft költségátalány). 


